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Sąvoka musica mathematica (lot. – matematinė muzika / muzikinė matematika)
bene taikliausiai išreiškia dviejų, regis, iš esmės priešingų sričių sankirtų
fenomeną ir muzikos tyrimų erdvėje siejama su viena iš muzikos krypčių –
muzikos teorijos „sumokslinimu“, priskyrimu matematikos sričiai. Tokia muzikos
teorijos kryptis, vėlesniais šimtmečiais klasifikuota kaip lot. musica theorica /
theoretica / contemplativa / speculativa / arithmetica, buvo nukreipta į akademiniu pažinimu apsiginklavusį mokslininką, studijuojantį ezoterines muzikos
paslaptis. Ši muzikos kaip mokslo definicija europietiškojo suvokimo plotmėje
išsirutuliojo iš pitagorietiškosios, skaičių proporcijomis grįstos universaliosios
harmonijos koncepcijos (vieni pirmųjų muzikos ir matematikos, garso ir skaičiaus sujungimo klausimus europietiškoje kultūroje kėlę pitagoriečiai muziką
suvokė kaip abstrakčią, matematikos priemonėmis grindžiamą sritį).
Viduramžiais šią problemą savo traktate „De institutione musica“ („Muzikos
pagrindai“, VI a.) nagrinėjęs Boecijus (Anicius Manlius Severinus Boethius,
~480–524/5) muziką perkėlė į matematinių mokslų kvadriviumą, taip pratęsdamas Antikos mąstytojų poziciją. musica mathematica įtakingumas atsispindi
XIII a. traktatuose, pavyzdžiui, Sorbonos universitete dėsčiusio matematiko,
astronomo, filosofo ir muzikos teoretiko Johanneso de Muris (1290–1351/5)
studijoje „Musica speculativa secundum Boetium“ („Spekuliatyvioji muzika
pagal Boecijų“, 1323); šia sąvoka nominuojami XVII a. veikalai: vokiečių gydytojo, astronomo ir matematiko Heinricho Brucaeaus (1530–1593) „Musica
mathematica“ (traktatą 1609 m. parengęs ir publikavęs Joachimas Burmeisteris
pavadino jį „suprantamiau“ – „Musica theorica“) ar Strasbūro universitete
dėsčiusio matematiko ir astronomo Juliaus Reichelto (1637–1717) ir Johanno
Christopho Wegelino (1650–1726) studija „Dissertatio mathematica de
musica“ (1672). Tačiau itin reikšmingu musica mathematica šaltiniu šiame
šimtmetyje išskiriamas Abrahamo Bartoluso (XVI–XVII a.) traktatas „Musica
mathematica“ (1614), greta įvairių muzikinės temperacijos būdų nagrinėjęs
Andreaus Reinhardo pasiūlytą garsų derinimą – fryginio garsaeilio dalijimą
į 48 lygias dalis kaip kosmoso proporcijų analogą ir savo įžvalgomis paveikęs
vėlesnius muzikos teorijos atstovus, pavyzdžiui, Johanno Matthesono (1681–
1764) svarstymus apie muzikos ir matematikos ryšius.
Matematiškai grindžiamo garsų meno idėja, Gioseffo Zarlino (1517–1590)
vadinta numerus sonorus arba numerus in sono (lot. – skambantys skaičiai),
plėtojama jau tūkstantmečius ir vadinama bene ilgaamžiškiausiu tarpdalykiniu
dialogu su kiekvienoje epochoje įspaustais savitais matematizuoto muzikos

komponavimo ženklais, ir ypač koncentruojasi šiuolaikinės muzikos komponavimo praktikoje. Sintetinis muzikos ir matematikos fenomenas čia užima itin
svarbią poziciją, įgydamas tarpdalykinę mokslinių tyrimų kryptį – muzikos
kūryba apibūdinama kaip kokybiškai naujas šių sričių sąlyčio etapas, išplėtęs
matematikos raiškos muzikoje ribas, integravęs ne tik ankstesnių epochų
muzikinės numerologijos reiškinių įvairovę (pavyzdžiui, kosmologinį muzikos
intervalų aiškinimą ar skaičių proporcijų ir progresijų konstruktyvizmą, muzikos
kombinatorikos taikymą ar skaičiais koduojamų muzikinių pranešimų kūrimą ir
pan.), bet ir inovatyvias matematikos srities idėjas bei muzikinių ir skaitmeninių
struktūrų prielaidas, kai „bendraisiais vardikliais“ tampa matematiniai grupių
teorijos dėsniai, Markovo grandinių logika interpretuojama kaip melodinių procesų pagrindas, konkrečiomis matematinėmis teorijomis pagrįstos muzikos temperavimo praktikos, kompiuteriu generuojami algoritmai implikuojami į muzikos garsų
erdvę, komponavimo procesas grindžiamas itin formalizuotomis matematinės
prigimties idiomomis. Spalvingoje nūdienos kūrybinėje panoramoje ryškus ir
asmenybinis veiksnys, kūrybinio išskirtinumo ženklas – šiuolaikiniai kompozitoriai
itin individualiai renkasi, manipuliuoja ir skirtinguose kūrinio medžiaginiuose ir
struktūriniuose lygmenyse naudoja matematines technologijas ar tradiciškai
apibrėžtą muzikinės numerologijos semantiką.
Daugiau kaip dešimtmetį trunkantis šios monografijos autorės žvalgymasis po
musica mathematica raiškos platybes, siekis pažinti ir aprėpti turtingą meno ir
mokslo (arba dviejų mokslų) sąveikos problematiką ir istoriškai susiformavusių
numerologinių muzikos tradicijų retrospektyvą nuosekliai atvedė iki išsamios studijos, kurioje mėginama susisteminti šio reiškinio tyrinėjimo metodus ir pateikti
įvairialypių matematikos dėsnių sklaidą XX–XXI a. muzikos komponavimo
praktikoje. Įvairiaaspekčiai muzikos ir matematikos sankirtų atvejai nagrinėjami
trijuose skyriuose, pamažu žengiant nuo filosofinių ir estetinių svarstymų apie
mathesis kaip universalaus grožio idėją ar muzikos bei kitų menų (architektūros,
tapybos, poezijos ar literatūros) sąveikos aptarimo, pasitelkiant bendrą vardiklį –
matematiką, iki praktinio šios idėjos įgyvendinimo tyrimų, modernaus požiūrio
į tūkstantmetį dialogą ir inovacijų XX–XXI a. sandūroje. Nagrinėjami musica ir
mathematica sąlyčio taškai sugestionuoja ir dar vieną monografijos struktūros
ypatybę – šio fenomeno dichotomiškumas lėmė knygoje aptariamų ankstesnių
epochų matematinių technikų tradicijų, jų reevoliucijos XX–XXI a. muzikoje ir
modernių inovacijų apibendrinimą pagal grynai formalius (konstruktyvius) ir
prasminius (simbolinius) muzikos kūrinių matematizacijos būdus.
Monografijoje tiriami moderniosios muzikos kompozicijos ir matematikos
sąlyčio teoriniai ir kompoziciniai atvejai, analizuojama, kaip tai veikia muzikos
komponavimo procesą, kokie kompoziciniai parametrai yra tinkami matematinėms implikacijoms, kokiomis formomis konkrečios matematinės procedūros
diegiamos į šiuolaikinius kompozicinius tekstus ir kaip visa tai atsiliepia
pastarojo rezultate – muzikos kūrinyje. Monografijoje pasitelkiami sisteminis,
struktūralistinis ir kompleksinės analizės metodai buvo taikomi studijuojant
mokslinę medžiagą, tiriančią numerologinių manipuliacijų kompozicinę raišką,
matematinių aspektų identifikacijas ar jų implikavimo strategijas; grupuojant
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įvairių epochų muzikos ir matematikos filosofinių bei kompozicinių sankirtų
dokumentus ar muzikos teorinių aspektų definicijas matematiniais atitikmenimis;
analizuojant konkrečius muzikos kūrinius, drauge parodant, kad kompozicinių
tekstų matematizavimas nėra mechaniškas ir formalus procesas.
Monografijoje apibendrinami šešiolikos metų tyrimai tėra menkas žingsnis
tūkstantmečiame muzikos ir matematikos dialogo kelyje, bet esu dėkinga už
nukreipimą šia linkme ir taiklias įžvalgas bei patarimus, kurių prireikdavo vis
giliau braunantis į musica mathematica erdves, – Gražinai Daunoravičienei, už
palaikymą ir kantrybę – Girėnui ir visiems, padėjusiems rengti šią monografiją.
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PRATARMĖ
Mathesis kaip muzikos grožio filosofija
Vienas iš atsakymų į klausimą, kur slypi daugiau kaip prieš du tūkstančius
metų pasklidusios ir šiuolaikiniame pasaulyje plėtojamos idėjos apie muzikos ir
matematikos sąveiką gyvybingumas, – tai suvokimas, kad matematika yra esminė
viską apimančio grožio priežastis ir šaltinis. Antikoje gimusi mintis apie matematinį pasaulio pagrindimą savo ekspresija patraukė šios epochos mąstytojus, atliepė
ir vėlesnių epochų pasaulėžiūrą: Galileo Galilei (1564–1642) matematiką vadino
abėcėle, kuria „Dievas aprašė pasaulį“1, o vengrų matematikas Paulas Erdősas
(1913–1996) kalbėjo apie menamą dieviškąją knygą, kurioje užrašyti gražiausi
matematiniai įrodymai. Šiam XX a. matematikui priskiriami žodžiai: „Kodėl
skaičiai gražūs? Tas pats, jei paklaustumėte, kodėl graži Beethoveno Devintoji
simfonija? Jei patys nesuprantate, niekas kitas jums to nepaaiškins. Aš žinau, kad
skaičiai yra gražūs. Jei ne, grožio iš viso nėra.“2 Su skaičiumi grožio apibrėžimą
siejo ir rusų filosofas Aleksejus Losevas (1893–1988). Jis teigė, kad grožis yra
kai kas „neasmeniška“ – nei dvasia, nei asmenybė, o beasmenė, nekokybinė
struktūra – t. y. skaičius (arba atomas, pirmapradė struktūra, „pirminis grūdas“,
„visos konstrukcijos sąsaga“; Losev, 1963, p. 506–507; Losev, 1999).
Estetizuota matematikos kaip universalaus grožio išraiškos samprata lėmė ne
tik filosofinius svarstymus, bet ir praktinius tyrimus, susitelkusius į šio mokslo
gelmėse slypinčios harmonijos paieškas, mėginimą nusakyti, kas teikia galimybę
matematinius procesus vadinti estetiškais, kas verčia vieną matematinį įrodymą
laikyti patrauklesniu už kitą, nors abu jie teisingi. Grakštumas ir rafinuotumas –
neatskiriami nuo matematinių apskaičiavimų, jų dėka skaičiavimo veiksmai yra
daugiau nei mechaniška manipuliacija ženklais. Antai vieną teoremos įrodymo
būdą galima pavadinti sausu teoriniu veiksmu, kitą – elegancijos apraiška,
kurioje kiekvienas apskaičiavimų žingsnis – tarsi meno kūrinio procesas3.
Aukso pjūvio (lot. Sectio divina – dieviškoji proporcija) grožį tyrinėjęs Herbertas
Edwinas Huntley’is teigė, jog teoremą įrodinėjančio mokslininko jausmas
tapatus gėrėjimuisi meno šedevru, nes tai – taip pat kūryba (Huntley, 1970,
p. 76). Pavyzdžiui, į ypatingą domėjimąsi skaičiumi ir žavėjimąsi begalinėmis
jo manipuliacijų galimybėmis Antikoje dėmesį atkreipes vokiečių muzikologas
Heinrichas Husmannas teigė, kad aritmetinės proporcijos senovės graikams
buvo ne tokios įdomios kaip harmoniniai skaičių santykiai4. Tai iš dalies paaiškina,
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kodėl matematikus nepaliauja intriguoti iracionalieji skaičiai, pavyzdžiui,
Archimedo konstanta π, esanti tarsi už žmogaus suvokimo galimybių ribos, arba
galvosūkis apie greitakojį Achilą, taip niekad ir nepasivejantį vėžlio5.
Nuo Antikos puoselėjamas požiūris į matematiką kaip skaičių grožio meną veikė
ir aplinką: skaičių operacijos, simetrijos ir proporcijų dėsningumai tapo grožio
formulėmis įvairiose menų srityse. Pavyzdžiui, gražu muzikoje dažnai suvokiama tai, kas slypi „santykyje su matematika“ (Powel, 1979, p. 267), muzikos
struktūros logika tapatinama su matematinės lygties logika, o muzikos kūrinys
apibūdinamas kaip „dramatiškai, aistringai pasakojama matematinė istorija“
(Hammel, 2011). Šiame kontekste minėtina šv. Tomo Akviniečio (1225–1274)
frazė „muzika – tai skambančių garsų santykiai“6 arba Gioseffo Zarlino (1517–
1590) teiginys: „muzikos dėsniai yra paremti gamtos ir skaičių mokslais“, paskelbtas jo traktato „Le istitutioni harmoniche“ („Harmonijos pagrindai“, 1558)
pirmosios knygos 20 skyriuje „Apie tai, kodėl muzika pavaldi aritmetikai bei yra
matematikos ir gamtos tarpininkė“7.
Filosofiniuose svarstymuose apie muzikos ir matematikos sąveiką išsiskiria
fundamentinė rusų filosofo ir kultūrologo Aleksejaus Losevo teorija. Joje garsų
menas griežtai atskirtas nuo muzikos kaip fizinio ar psichinio reiškinio. Anot
Losevo, muzikai „gali prilygti tik idealūs skaičių santykiai“, nes muzikos ir matematikos prigimtis yra sui generis. Tačiau menui būdingas alogiškas mąstymas,
pranokstantis matematikos loginį mąstymą, nes matematika tėra skaičiaus
konstrukcija ir kalba apie skaičių logiškai, o muzika skaičių išreiškia meniškai,
atlieka išraiškingą ir simbolinį konstravimą ir atskleidžia meninę skaičiaus pusę
(Losev, 1999).
Neatsitiktinė muzikos ir matematikos sąjunga akivaizdi ir pamatinėse jų bendrybėse. Ir muzika, ir matematika artikuliuojamos simbolių kalba, „muzika yra
daugiau nei penklinėse šokinėjančios pusinės ir koteliai, kaip matematikos
simboliai atgyja ėmus dirbti protui“ (Sautoy, 2003, p. 78). Geometrijos tėvu
vadinamą graikų matematiką Euklidą (Εύκλείδης, ~365–275 m. pr. Kr.) ir po
beveik dviejų tūkstantmečių Galilei jaudino tas pats klausimas, kodėl vieni garsų
deriniai skamba gražiau už kitus (Rothstein, 1995, p. xvi). Gottfriedas Leibnizas
(1646–1716) buvo vienas pirmųjų, prabilęs apie pirminių skaičių8 ir muzikos
sąsajas – mėgindamas nustatyti pirminių skaičių sekos sudarymo dėsnį priežasčių
ir atsakymų ieškojo muzikos kūrinio procese (Klotz, 2006, p. 105). Muzikos
konsonansų ir sveikųjų skaičių santykius tyrinėjo ir matematikas Leonhardas
Euleris (1707–1783), įtikėjęs, kad už gražiai skambančių tam tikrų garsų derinių
slypi pirminiai skaičiai (Rothstein, 1995, p. xvi), o XIX a. matematikas Georgas
Friedrichas Bernhardas Riemannas (1826–1866) teigė, kad „gamta pirminių
skaičių sekoje paslėpė matematinio orkestro kuriamą muziką“ (Sautoy, 2003,
p. 93, 97)9.
Muzikos ir matematikos bendrybių sankirtos taškas – analogiški arba izomorfiški
veiksmai / procesai. Pavyzdžiui, muzikos garsų transpozicijų lentelė (serijos
originalo O, jo variantų – inversijos I, retrogrado R ir retrogrado inversijos RI
kombinacijos) yra izomorfiška Kleino 4-ai grupei10. Analogiški yra geometrinių
objektų transformacijų ir muzikos garsų perstatymo būdai:

•

elementariausias geometrinis pernešimas (arba judesys, angl. translation,
1 pvz. pažymėta a) atitinka muzikinio elemento paprastą kartojimą;
geometrinis perkėlimas (angl. transposition, b) atitinka muzikinę sekvenciją;
geometrinis atspindys (angl. reflection, c) atitinka muzikinį retrogradą;
geometrinė inversija (angl. inversion, d) ir geometrinis postūmis (angl. glide
reflection, e) atitinka muzikinę inversiją;
geometrinis posūkis (angl. rotation, f) atitinka muzikinio retrogrado inversiją.

•
•
•
•

Muzikos ir matematikos bendrumą liudija XX a. muzikos komponavimo procesams
apibrėžti pasitelkta matematinė terminija. Pavyzdžiui, terminus system (angl. –
sistema), mapping (angl. – atvaizdavimas, žemėlapių, grafikų braižymas)
vartojo kompozitoriai Miltonas Babbittas, Otto Laske, Barry'is Truaxas (Burns,
1994, p. 3). Garsų aukščiams klasių teorijoje (Pitch-class) žymėti naudojama
modulių sistema – pavyzdžiui, oktavos garsų klasė žymima moduliu 12 (mod12),
kiekvienas garsas atitinkamai užrašomas sveikuoju skaičiumi C = 0 (mod12),
D = 1 (mod12), E = 2 (mod12) ir t. t. (Peck, 2004).
y

y

x

a

x

b

y

y

x
x

c

d
y

y

sukimosi taškas
x

e

x

f
1 pvz. Geometrinių objektų transformacijos variantai (pavyzdys sudarytas pagal
Garland & Kahn, 1995, p. 69–76)
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Nuosekliai plėtojamas ir kiekvienoje epochoje savo atspaudą palikęs muzikos
ir matematikos sąveikos reiškinys gyvybingas ir šiuolaikiniame pasaulyje.
Išsiskleidęs kaip tūkstantmetės tradicijos patyrimų sankaupa, jis nulėmė
itin įvairius matematinio XX–XXI a. muzikos komponavimo aspektus. Juos
analizuojant neatskiriamas yra gilinimasis į šios sąveikos ištakas ir plėtojimą, todėl
monografijos pirmame skyriuje siekiama retrospektyviu analitiniu būdu atskleisti
muzikos ir matematikos prigimtyje užkoduotą konfrontaciją, nuolatinio gretinimo ir
susipynimo problemą, šios sąveikos daugiaaspektiškumą skirtingais laikotarpiais.
Antrame ir trečiame skyriuose platus muzikos ir matematikos sąveikos spektras
komentuojamas XX–XXI a. muzikos kompozicijų analizėmis. Apskritai šiuolaikinės
muzikos erdvėje konstruktyvios manipuliacijos itin suaktyvėjo inovatyviomis
muzikos ir matematikos sąveikos formomis. Matematika kaip konstruktyviu
pagrindu remiamasi Fredo Lerdahlio ir Ray’aus Jackendoffo muzikos teorijoje
(1980-ieji), kurios įžvalgos buvo perimtos iš Heinricho Schenkerio Ursatz teorijos
(partitūros redukcijos ir prolongacijos procesai); matematinis formalizavimas
būdingas 1980-ųjų pradžioje Davido Lewino pristatytai muzikos teorijai apie
konceptualią muzikos erdvę, jos taškus / elementus ir atstumus / intervalus tarp
jų11. Glaudų muzikos ir matematikos ryšį patvirtina ir šiuolaikiniai kompozitoriai –
Ernstas Křenekas (1900–1991) muzikinį mąstymą prilygino aksiominio mąstymo
savarankiškumui, o Pierre’as Boulezas (g. 1925) jį tapatino su matematiniu ar
fizikiniu mąstymu; George’as Crumbas (g. 1929) muziką apibrėžė kaip „proporcijų
sistemą, tarnaujančią dvasingam impulsui“ (Takenouchi, 1987, p. 1); Witoldas
Lutosławskis (1913–1994) muziką ir matematiką siejo kaip du komplikuotus,
bendra turinčius mokslus; įvairios matematinės operacijos tapo Iannio Xenakio
(1922–2001) kūrinių įkvėpimo šaltiniu.
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PIRMAS SKYRIUS

Musica mathematica
tradicijos retrospektyva
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Konstruktyvieji muzikos ir matematikos
ryšiai. pitagorietiškoji universaliosios
muzikos koncepcija ir jos sklaida
vėlesnių epochų pasaulėžiūroje
Pitagorui (Πυθαγόρας, ~570–497/6 m. pr. Kr.) priskiriamas plačiai paplitęs
teiginys „stygų gaudesys yra geometrija, sferų išdėstymai yra muzika“; Aristotelio
(Άριστοτέλης, 384–322 m. pr. Kr.) vardas siejamas su scholastiška grožio definicija: grožio kriterijai „tvarka, proporcija ir tikslumas“ yra „saviti matematikos
mokslams“ (Blackwell, 2000, p. 162); o paskutinysis iš trijų žymiausių graikų
tragedijos autorių Euripidas (Ευριπίδης, ~480–406 m. pr. Kr.) sakė: „Geometrija
yra galinga, o siejant su menu – neįveikiama.“ Antikos eruditų teiginiai liudija,
kad filosofinės minties apie muzikos ir matematikos sąveiką pamatiniai principai
buvo suformuoti dar senovės Graikijoje. Tokia mintis natūraliai išaugo iš antikinėje pasaulėžiūroje dominavusio ir VI–IV a. pr. Kr. filosofų darbuose itin
sureikšminto matematizuoto viską supančios aplinkos suvokimo ir materialaus
jos pagrindimo12, kur pabrėžiamas „tobulas kanoninių taisyklių pažinimas ir sugebėjimas remtis jomis kūryboje“ (Andrijauskas, 1996, p. 294). Tai lėmė teorijos apie
skaičių kaip universumo pagrindinį konstrukcinį elementą atsiradimą, ją mūsų
eros pradžioje tęsė šv. Augustinas (354–430). Žavėdamasis skaičiaus amžinybe
ir universalumu, jis teigė: „Septynių ir trijų suma lygi dešimt ne tik šiandien, bet
amžinai, [...] nes skaičiaus tiesa nepaperkama“ (Blackwell, 2000, p. 44).

Muzika ir quadrivium
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Idėja apie matematikos mokslų grupę, sujungusią muziką, astronomiją,
geometriją ir aritmetiką, priklauso pitagoriečiams. Šis mokslų ketvertas,
Boecijaus pavadintas kvadriviumu (lot. quadrivium), buvo įtrauktas į Viduramžiais universitetuose dėstomų septynių disciplinų (lot. septem artes liberales)
sistemą. Aurelijus Reomietis (Aurelianus Reomensis, Aureliano de Réôme,
minimas ~840–850) buvo pirmasis autorius, traktate „Musica disciplina“13
Boecijaus matematinę muzikos teoriją perkėlęs į praktinę erdvę – grigališkąją
monodiją: traktato 2 skyriuje autorius rašo apie matematines muzikos intervalų
proporcijas, intervalams iliustruoti pasirenka giesmių pavyzdžius.
Kvadriviumo tradicija reikšminga ir renesansinėje mathesis universalis teorijoje:
anot jos autoriaus XV a. kardinolo, teologo, filosofo ir vieno pirmųjų vokiečių
humanistų Mikalojaus Kuziečio (Nicolaus von Cues, Nicolai de Cusa, Nicolaus

Cusanus, 1401–1464): „Išties Dievas, kurdamas pasaulį, naudojosi aritmetika,
geometrija ir muzika kartu su astronomija – menais, kuriais ir mes, tirdami
daiktų, elementų ir judėjimų proporcijas, remiamės. Aritmetika Jis juos sujungė;
geometrija suteikė figūrą, tokiu būdu jie įgavo tvirtumą, pastovumą ir priklausomai
nuo savo savybių – judrumą; o muzika taip suderino juos, kad žemėje buvo ne
daugiau žemės nei vandenyje vandens, o ore – oro ir ugnyje – ugnies, ir nė vieno
elemento negalima galutinai suskaidyti į kitą, ir todėl pasaulio mašina negali
žūti“14 (Mažeikis, 1998, p. 137).
Muziką priskirti matematikos sričiai buvo būdinga ir Baroko epochoje. Pavyzdžiui,
musica scientia tipą (taip pat musica contemplatica, speculativa, theorica,
theoretica) Gottfriedas Leibnizas, Johannesas Lippius, Jakobas Adlungas ar
Andreas Werckmeisteris dar vadino „skambančia matematika“, „matematiniu
žinojimu“, „matematikos dukterimi“ ar „matematiniu mokslu, kuriančiu harmoningą dainavimą“ (Lobanova, 1994, p. 128). Pavyzdžiui, pirmajame muzikos
žodyne vokiečių kalba „Musicalisches Lexicon Oder Musicalische Bibliothec“
(„Muzikos leksikonas arba muzikinė biblioteka“, 1732), kurios autorius yra
Johannas Gottfriedas Waltheris (1684–1748), teikiamas išsamus apibrėžimas:
muzika yra „matematikos mokslas, kuriuo ant popieriaus gula maloniai ir
tvarkingai / taisyklingai sudėstyti / sukomponuoti garsai, paskui dainuojami
arba grojami tam, kad šiais garsais žmogus pamaldžiai kreiptųsi į Dievą, o
vėliau pamalonintų ir suteiktų pasitenkinimą savo klausai ir sielai“, o tarp įvairių
muzikos rūšių nurodomas tipas musica arithmetica, t. y. garsų komponavimas
proporcijomis ir skaičiais (Walther, 1732, p. 431). Johannesas Kepleris (1571–
1630) muzikos teoriją vadino tobulu mokslu (vok. vollkommene Wissenschaft),
kurio amžinoji tiesa yra matematika15; Johannas Matthesonas (1681–1764)
traktate „Plus ultra“ (1754–1756) muzikos komponavimo procesą tapatino
su architektūrine konstrukcija ir jai būdingais išankstiniais apskaičiavimais;
Lorenzas Mizleris (1711–1778) 1739 m. periodiniame leidinyje „Neu eröffnete
musikalische Bibliothek“ („Naujoji muzikos biblioteka“) teigė, kad „matematika
yra muzikos širdis ir siela. [...] Muzikos kūrinio taktai, ritmas, dalių proporcijos
ir kita turi būti apskaičiuoti / pamatuoti. [...] Natos ir kiti ženklai tėra muzikos
įrankiai, bet muzikos širdis ir siela yra melodijos ir harmonijos teisingos proporcijos“ (cit. pagal: Tatlow & Griffiths, 2012); kompozitorius Johannas Kuhnau

Septem artes liberales

trivium

logika
(dialektika)

retorika

quadrivium

gramatika

muzika

geometrija

2 pvz. Septynių laisvųjų mokslų schema

aritmetika

astronomija
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(1660–1722) šešių sonatų ciklo klavyrui „Musicalische Vorstellung einiger
biblischer Historien“ („Muzikinis biblinių istorijų vaizdavimas“, 1700) pratarmėje
rašė: „puikusis ir nuostabusis muzikos pagrindas Matheos puikiai padeda kurti
Invention ir nuostabiai gelbsti Artis combinatore praktikoje“ (Kuhnau, 1700, p. 122).

Svarstymai apie sferų harmoniją
Žmogaus aplinka / kosmosas senojoje epochoje buvo traktuojamas kaip Dievo
kūrinys ir tobulos tvarkos (arba harmonijos, gr. αρμονια – ryšys, skambesys)
pavyzdys dėl jam būdingų dėsningumų, simetrijos ir proporcijų, išreiškiamų
skaitmeniniais santykiais16. Toks visuotinės darnos aiškinimas skaičiais ir
matematinių principų suabsoliutinimas paveikė pitagoriečių estetiką. Pitagoriečiai kosmoso tvarkos dėsnius siejo su žmogui egzistuoti būtinomis pirminėmis sąlygomis – keturiais elementais (gr. στοιχεĩον): žeme (gr. γαĩα, γη), oru
(gr. άήρ), vandeniu (gr. ϋδωρ) ir ugnimi (gr. πυρ)17, jų sąveika ir supriešinimu18,
taip pat jų santykius išreiškiančiais arithmos (gr. αρiθμος – skaičiai). Tai liudija
~361 m. pr. Kr. parašytas antikinės literatūros kūrinys – Platono dialogas
„Timajas“19. Jame apie kosmosą kalbama kaip apie kūną: materijai egzistuoti
būtini keturi elementai, jų tarpusavio darna konstruojama pagal trijų pagrindinių
proporcijų – aritmetinės, geometrinės ir harmoninės20 – santykius, kuriuos lėmė
sisteminga trijų medžiagiškų ypatybių porų „skaidrus–tirštas“, „aštrus–bukas“
ir „paslankus–statiškas“ kaita. Šį Platono tekstą (Platonas, 1995, p. 68: 31b–
32a) galima perkelti į schemą, eksponuojančią nuoseklų perėjimą iš vienos
substancijos į kitą keičiantis tik vienai ypatybei:
UGNIS
ORAS
VANDUO ŽEMĖ
skaidri skaidrus→ tirštas
tiršta
aštri→ bukas
bukas
buka
judri
judrus
judrus→
nejudri
3 pvz. Keturių elementų tarpusavio sąveikos antikinėje pasaulėžiūroje schema

Platono dialogas – tai veikalas apie matematiškai apskaičiuojamą grožį ir skaitmeninių santykių svarbą kūrybiniam procesui: dėstydamas kosmoso sukūrimo
teoriją autorius teigia, kad Demiurgas (gr. dēmiourgos / δημιουργός – amatininkas,
kūrėjas), pasaulį kurdamas pagal savo paties atvaizdą („Kūrėjas panoro, idant
viskas pasidarytų kiek įmanoma panašu į jį patį“; Platonas, 1995, p. 66), atliko
tam tikrus matematinius veiksmus. Tai rodo toliau cituojama dialogo ištrauka apie
kosminės sielos „gaminimą“ iš mišinio, padalijamo pagal vadinamojo kosmoso
skaičių septynianario 1–2–3–4–8–9–27 ir trijų proporcijų algoritmus:
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„O dalyti jis pradėjo šitaip: pirmiausia nuo visumos (mišinio) atskyrė vieną
dalį (1 ), paskui antrą – dukart didesnę (2 ), trečią – pusantro karto didesnę už
antrąją ir triskart didesnę už pirmąją (3 ), ketvirtą – dukart didesnę už antrąją
(4 ), penktą – triskart didesnę už trečiąją (9 ), šeštą – aštuonis kartus didesnę
už pirmąją (8 ), septintą – dvidešimt septynis kartus didesnę už pirmąją (2).

Po to jis pradėjo užpildyti susidariusius dvigubus ir trigubus tarpus,
atskirdamas nuo to paties mišinio vis naujas dalis ir sutalpindamas jas tarp
pirmesnių dalių tokiu būdu, kad kiekviename tarpe būtų po du tarpinius
narius, kurių vienas viršytų mažesnį iš kraštinių narių tokia jo dalimi, kokia
jį viršytų didesnis (harmoninė proporcija), o kitas ir viršytų mažesnį kraštinį
narį, ir nusileistų didesniajam vienodu dydžiu (aritmetinė proporcija). Šių
sutvirtinimų dėka atsirado nauji tarpai – trijų antrųjų, keturių trečiųjų ir
devynių aštuntųjų – pirmesnių tarpų viduje. Tuomet visus keturių trečiųjų
tarpus jis užpildė devynių aštuntųjų tarpais, palikdamas nuo kiekvieno
tarpo atskirtą tokio ilgio dalelę, kad skaičiai, padalyti šiais likusiais tarpais,
visuomet sutiktų vienas su kitu kaip du šimtai penkiasdešimt šeši su dviem
šimtais keturiasdešimt trim (geometrinė proporcija)“ (Platonas,1995, p. 72;
išskirta skliausteliuose – R. P.).
Tačiau Platono dialogas reikšmingas ne tik kaip matematinės pasaulio prigimties
patvirtinimas. Šiame IV a. pr. Kr. rašytiniame šaltinyje įtvirtinama idėja apie
kosmoso sandarą, pagrįstą ne „sausais“, o harmoningai „skambančiais“ apskaičiavimais. Palyginus Platono aprašytą kūrybos procesą ir pitagorietiškąją
muzikos intervalų skaitmeninių santykių sistemą21, t. y. intervalų užrašymą skaitmeninėmis formulėmis, akivaizdu, kad pasaulio kūrime kaip įrankis dalyvavo ir
muzika. Demiurgo darbe panaudotos „mišinio skaidymo“ proporcijos yra tapačios
skaitmeniniams muzikos intervalų – grynosios oktavos 2 : 1, grynosios kvintos
3 : 2, grynosios kvartos 4 : 3 ir tono 9 : 8 (3/2 : 4/3) santykiams, kurių bendras
pamatas – tai Pitagoro tobulųjų skaičių 1–2–3–4 seka, vadinamoji tetraktidė.
Tetraktidės mistifikavimas, atsiskleidžiantis neoplatoniko filosofo Jamblicho
iš Chalkidės (’Ιάμβλιχος, ~245–~325) žodžiuose: „Kas yra Delfų orakulas?
Tetraktidė, tai yra harmonija, kuri skamba sirenoms dainuojant“ (Barbera, 1984),
liudija, kad Antikoje iš jos skaičių 1–2–3–4 sudaromos proporcijos buvo tobulumo,
kosminio stabilumo ženklas. Kadangi šiais skaičiais sudaromi trys muzikos
intervalai interpretuoti kaip ypač darnūs sąskambiai – konsonansai (oktava 2 : 1,
kvinta 3 : 2 ir kvarta 4 : 3), tai skatino ir pačias skaitmenines proporcijas vadinti
konsonansinėmis22.
1:2
gr8

2:3

3:4

gr5

gr4

4:5

5:6
m3

d3

8 : 9 tonas 9 : 10
16 : 17 17 : 18

6:7

10 : 11

20 : 21

18 : 19 19 : 20

7:8

<m3

11 : 12

21 : 22
22 : 23

12 : 13

13 : 14

24 : 25 25 : 26
23 : 24

26 : 27

>1t

14 : 15 pustonis 15 : 16
28 : 29 29 : 30

27 : 28

30 : 31 31 : 32

4 pvz. Antikinis muzikos intervalų skaitmeninių santykių medis (pavyzdys sudarytas pagal
Husmann,1961)
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Tetraktidės skaičiai antikinėje pasaulėžiūroje buvo pasitelkiami apskaičiuojant
ugnies–oro–vandens–žemės kaitą. Todėl pitagoriečių apibrėžtas skaitmeninis
muzikos intervalų pagrindimas tapo viską aprėpiančios pasaulio sandaros
dalimi – antikinis kosmosas, „sulydęs“ ir „pajungęs“ bendrai tvarkai įvairiausius
elementus, skambėjo tobulais muzikos intervalais. Pastarųjų atitikmenis nulėmė
keturių elementų tarpusavio medžiaginės proporcijos, nes, anot pitagoriečių,
žemę sudarė 4 jos pačios dalys, vandenį – 3 žemės ir 1 ugnies dalis, orą –
3 ugnies ir 1 žemės dalis, ugnį – 4 jos pačios dalys:
			
			
			
			

ugnis–žemė = 1/2 = gr8
ugnis–oras = 1 : 4/3 = gr4
ugnis–vanduo = 1 : 3/2 = gr5
oras–vanduo = 4/3 : 3/2 = tonas

Kaip pastebėjo Jurijus Cholopovas, Antikoje skaitmeninėmis proporcijomis
atspindimų dangaus sferų struktūra atitiko kosminio muzikos heptachordo
schemą ir Visata buvo suvokiama kaip garsų harmonijos pirmavaizdis ir modelis
(Cholopov, 1988, p. 190). Todėl muzikos garsų santykius išreiškiančios skaičių
proporcijos buvo prilygintos kosmoso charakteristikoms, kad būtų galima
„išmatuoti“ mikro- (žmogaus kūnas) ir makro- (Visata) pasaulius, interpretuojamus
kaip įtempta styga23, dalijama į tobulus intervalus. Ši koncepcija pavadinta
sferų harmonija24, pagal ją dangaus kūnų – žemės ir planetų – išsidėstymas
skleidė darnų skambėjimą, nes jų atstumai buvo sutapatinti su muzikos intervalų
skaitmeniniais santykiais, t. y. planetų atstumai tarpusavy „skambėjo“ tonais ir
pustoniais:
			
Žemė : Mėnulis – tonas
			
Mėnulis : Merkurijus – pustonis
			
Merkurijus : Venera – pustonis
			
Venera : Saulė – tonas ir pustonis
			
Saulė : Marsas – tonas
			
Marsas : Jupiteris – pustonis
			
Jupiteris : Saturnas – pustonis
			
Saturnas : bet kuri žvaigždė – pustonis25.
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Be to, kiekviena planeta buvo prilyginta konkrečiam muzikos garsui, skaičiui,
spalvai ir geometrinei formai, „skleidė“ vienos iš septynių graikų muzikos dermių
sąskambį (pavyzdžiui, Saturnas „skambėjo“ doriškai, Jupiteris – frygiškai). Buvo
nustatyta, kad septynios lyros stygos atitinka žmogaus kūno ir planetų santykius;
atstumai tarp dangaus kūnų „skambėjo“ septyniomis graikų abėcėlės balsėmis
(Hall, 1928, p. 82–83):
			
Žemė : Mėnulis – Α (Alpha)
			
Mėnulis : Merkurijus – Ε (Epsilon)
			
Merkurijus : Venera – Η (Eta)
			
Venera : Saulė – Ι (Iota)
			
Saulė : Marsas – Ο (Omicron)
			
Marsas : Jupiteris – Υ (Upsilon)
			
Jupiteris : Saturnas – Ω (Omega).

Mese
Lichanos Meson
Pahypate Meson
Hypate Meson
Lychanos Hypaton
Parhypate Hypaton
Hypate Hypaton
Proslambanomene

Talija

Uranija
Polihimnija
Euterpa
Erato
Melpomenė
Terpsichorė
Kaliopė
Klio

Hipomiksolydinė Žvaigždėtas dangus
Saturnas
Miksolydinė
Jupiteris
Lydinė
Marsas
Fryginė
Saulė
Dorinė
Venera
Hipolydinė
Merkurijus
Hipofryginė
Mėnulis
Hipodorinė

5 pvz. Thomo Morley sudaryta deivių, graikiškosios tobulosios sistemos, muzikos dermių
ir planetų tarpusavio santykio lentelė (Morley, 1597, priedas po p. 199)

Antikoje gimusi idėja apie visuotinei darnai „pajungtų“ įvairiausių elementų
sistemą išliko svarbi ir perfrazuota krikščioniškojoje pasaulėžiūroje, kaip antai
II a. mąstytojo, žinomo Pseudo Plutarcho vardu, sentencija: „Dievas viską sukūrė
muzikinės harmonijos pagrindu“ (Mathematics and Music, 2002, p. 1). Pavyzdžiui,
antikinė dangaus kūnų judėjimo teorija tobuliausiu laikyta apskritimo forma ir
judėjimas ratu (kaip teigė Platonas, jis „artimiausias protui ir mąstymui“; Platonas,
1995, p. 71) susisiejo su apskritimo interpretacija Viduramžiais (čia apskritimas
reiškė dieviškąjį pradą ir tobulybę) ir Renesanse (šioje epochoje teigta, kad tobuli
kūnai – planetos – juda tik tobula apskritimo trajektorija); Baroko epochos muzikoje apskritimas arba ratas simbolizavo pabaigą, o natomis vaizduojamas ratas
arba du pusračiai privalėjo būti suvesti į unisoną (Lobanova, 1994, p. 125). Toliau
nurodomi keli Baroko epochos darbai liudija, kad šio laikotarpio pasaulėžiūroje
sferų muzikos koncepcija buvo itin gyvybinga. Pavyzdžiui, kompozitorius,
teoretikas ir vargonininkas Thomas Morley (1557/8–1602), traktate „Plaine
and Easie Introduction to Practicall Musicke“ („Elementarus praktinės muzikos
įvadas“, 1597), diskutuodamas apie muzikos ir universumo ryšį, buvo sudaręs
planetų, deivių, muzikos dermių ir graikiškosios tobulosios sistemos tarpusavio
santykio lentelę. Roberto Fluddo (Robertus de Fluctibus, 1574–1637) traktate
„De Musica Mundana“ („Apie pasaulio muziką“, 1618) antikinė universaliosios
muzikos koncepcija pavaizduota kaip pasaulio monochordo pavyzdys – šio

19

20

6 pvz. Viršuje: antikinė universaliosios muzikos koncepcija Fluddo traktate „De Musica
Mundana“ (1618): pasaulio monochordas kaip muzikos intervalų proporcijos ir
muzikos intervalų ir keturių elementų harmonijos išraiška.
Apačioje: muzikos garsų ir dangaus kūnų atitikmenys Keplerio traktate
„Harmonices mundi“ (1619)

autoriaus sudarytoje muzikos elementų teorijos diagramoje atkartojama pitagorietiškoji muzikos intervalų ir keturių elementų tarpusavio harmonijos ryšių
idėja (kaip keturių elementų tarpusavio proporcijos skleidė oktavos, kvintos ir
kvartos sąskambius). Vokiečių matematikas ir astronomas Johannesas Kepleris
teigė, kad skaičiaus kategorija yra universali ir kartu imanentiška muzikos
struktūra, o garsų menas gali būti išreiškiamas skaitmeniniais santykiais. Traktate
„Harmonices mundi“ („Pasaulio harmonija“, 1619) savo matematinei planetų
judėjimo teorijai jis suteikė muzikinį kontrapunktą, nes kosmoso prigimtį suvokė
kaip paslaptingą, okultinę harmoniją, t. y. harmoningą dieviškųjų kūnų skambesį
(lot. concentus), kurį Dievas kaip sumanus vargonininkas kūrė pagal skaičių
proporcijas, formuodamas „tobulą simfoniją“. Šis Baroko epochos mokslininkas
muzikinį planetų judėjimą buvo išrašęs natomis, teigdamas, kad ovalios planetų
orbitų trajektorijos kuria melodijas (cit. pagal Heher, 1992, p. 30; taip pat
žr. Kepler, 1619; Bayreuthr, 2004; Musik: Geschichte, 1954, p. 166). Athanasiaus
Kircherio (1601/2–1680) traktate „Musurgia universalis“ (1650) buvo rašoma apie
mikro- ir makrokosmosų santykį, magiškąjį ir racionalųjį jų ryšį, įrodomą skaičių
procedūromis. Remdamasi šiuo autoriumi Marina Lobanova kaip pagrindinę
barokinės vokiečių muzikos estetinės idėjos konstantą iškėlė muzikos pavaldumą, paklusnumą kosmologinei tvarkai ir jos principams, nes muzikos garsas
fiksuoja mikro- ir makrokosmoso ryšį. Muzikologės teigimu, XVII a. teoretikai
(Waltheris, Kircheris, Morley, Lutheris ir kt.) buvo įsitikinę egzistuojant „dangiškąją
kapelą“ (Lobanova, 1994, p. 120–122), kurioje vietą pelnyti, anot Waltherio,
gali tik tas, kas žemėje laikėsi skaičių harmonijos principo – sąskambių sekos
dėsningumo, išreikšto skaičiais 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 8 (Walther, 1732).

Fenomenas mathesis universalis
Sferų harmonijos koncepcijoje estetiškai pagrįsta racionalioji antikinė proporcijų
kaip tobulumo išraiškos idėja Viduramžiais buvo nustelbta krikščioniškojo
misticizmo, bet Renesanso pasaulėžiūroje akivaizdžiai atgyja kaip savotiška
materialumo ir dvasingumo sintezė, t. y. racionalioji Antikos grožio samprata
„sugrįžo“ jau į krikščioniškąjį pasaulį. Renesanso epochoje subrendo kiekybinio
tikėjimo problema, „nuodėmę ir malonę imta matuoti“, simbolį – traktuoti kaip
proto galios kūrinį, atliekantį „sistemiško pasaulio centro“ funkciją (Mažeikis,
1998, p. 45). Pasaulio centre įtvirtinama ir žmogaus figūra – žmogus, kurį italų
filosofas Marsilio Ficino (Marsilius Ficinus, 1433–1499) pavadina copula mundi
(lot. – pasaulio mazgas), svarbiausiu visų kompozicijų, simetrijų ir perspektyvų
atskaitos tašku, koncentruojančiu reikšmingiausius mikro- ir makrokosmoso
santykius. Tai iliustruoja ir proporcijų kanonu laikomas Leonardo da Vinci piešinys „Vitruvijaus žmogus“ (~1487), perfrazuojantis senovės Romos rašytojo,
architekto Vitruvijaus (80/70–~15 m. pr. Kr.) traktate „De architectura“ („Apie
architektūrą“, ~15 m. pr. Kr.) keliamas mintis apie visuotinę darną.
Viena vertus, pagrindinis Renesanso pasaulėžiūros ypatumas buvo antikinių
platonizmo, aristotelizmo, stoicizmo ar epikūrizmo filosofijų atgimimas ir Naujųjų
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amžių konceptų formavimas. Kita vertus, simbolinio mąstymo ir jo sukurtų
simbolinių struktūrų požiūriu šiuo laikotarpiu labai susiję tokie kraštutinumai kaip
humanizmas ir magija, menas, mokslas ir suintensyvėję religiniai krikščionybės
formų ieškojimai (Mažeikis, 1998, p. 14). Daugiabriauniškumas būdingas
ir Renesanso epochos filosofijai – minėtinos simbolinės meilės filosofijos,
studia humanitatis (filologinio humanizmo), studia divinitatis (krikščioniškojo
humanizmo) ar okultinių filosofijų – hermetizmo, alchemijos, krikščioniškosios
kabalos kryptys. O greta jų – mathesis universalis 26 teorija, kurioje bendrinė
matematikos kaip tikrojo grožio samprata skleidžiasi nuo fizinių iki sakralizuotų,
mistifikuotų matmenų. Mathesis universalis teorijos autorius Kuzietis iškėlė ne
tradicinį klausimą apie Dievą, o klausimą apie galimybę pažinti Dievą, įmanomą
tik tada, kai žmogus sulygina žinoma ir nežinoma, t. y. pamatuoja, todėl vienu iš
pažinimo matų tenka pasirinkti matematikos mokslą. Gintautas Mažeikis teigia,
kad tokios matematinės išvados kaip gebėjimas Aukščiausiojo darbus pamatuoti
ir išreikšti skaičiais rezonuoja su kabalos tiesomis, nes „hebrajų abėcėlės raidės
turi savo skaitmeninius atitikmenis, ir todėl Dievo vardai ir angelų vardai gali
būti išreikšti skaičiais“27. Matematika Kuziečiui buvo teologijos dalis, iškėlusi
protą kaip visų žemiškųjų daiktų matą ir Dievo pirmavaizdį. Todėl Kuziečio
teorijoje akivaizdus antikinių idėjų perfrazavimas krikščioniškoje aplinkoje, nes
Renesanso mąstytojui skaičius taip pat buvo simbolinis daiktų pirmavaizdis,
kuriantysis intelekto veiklos pradas. Traktate „Apie grožį“ jis rašė: „[...] niekas
negali egzistuoti anksčiau skaitmens, kadangi visa, kas egzistuoja savaip, liudija,
kad jis kilo iš skaitmens. […] skaičiaus esmė yra pirmasis proto pirmavaizdis:
juk konkretizuota daugyje trejybė, arba vienatinė trejybė, pirmiausia pasirodo
išreikšta skaitmenimi“28 (Mažeikis, 1998, p. 135–136), o muziką laikė pasaulio
kūrimo proceso dalyve.

Skaitmeninių proporcijų ir progresijų
		
raiška
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Kuziečio apmąstymai liudija filosofinėje Renesanso pasaulėžiūros plotmėje
įvykus konstruktyvaus antikinio ir susakralinto krikščioniškojo požiūrių sintezę.
O praktinėje erdvėje išlieka žavėjimasis grynomis skaičių proporcijomis,
pavyzdžiui, perspektyva dailėje, simetrijos siekis architektūroje, vizualiųjų menų
pradas muzikoje kūriniui suteikiant vizualiai tobulas grafines, net architektūrines
formas. Gausus skaitmeninių proporcijų minėjimas Renesanso laikotarpio
muzikos veikaluose rodo, kad muzikoje matematinis aspektas buvo pagrindinis
grožio veiksnys, gana silpnai veikiamas sakralumo sampratos. Pavyzdžiui,
Johannesas Tinctoris (~1435–1511) traktate „Proportionale musices“ („Muzikos
proporcijos“, ~1472–1475) teigė, kad proporcijos egzistuoja visame kame, nes
„tai Dievas jas sukūrė“, tačiau jo muzikinių proporcijų aprašyme pabrėžiamas
konstruktyvumo pradas, o studijuojant muzikos mokslą nevertėtų „ignoruoti jos
proporcionalumo“ (Source readings, 1965, p. 5). Tinctoris ir kiti Renesanso epochos teoretikai, sekdami Boecijaus mokslu, muzikai kurti taikomas proporcijas

klasifikavo pagal penkis tipus, kuriems būdingas diminucijos procesas, retrogradiškai apvertus šias formules buvo išvedami augmentuoti variantai, vadinti su
priešdėliu sub- (pavyzdžiui, proportio subtripla 1 : 3):
Pirmojo tipo n : 1 (2 : 1, 3 : 1, 4 : 1 ir t. t.) formules sudarė genus multiplex
grupė. Šioms skaičių formulėms duoti pavadinimai dupla, tripla, quadrupla
ir t. t.
Antrojo tipo n + 1 : n (2 : 1, 3 : 2, 4 : 3 ir t. t.) grupė buvo pavadinta genus
superparticularis, o kiekvienos jos formulės pavadinimas prasidėdavo
priešdėliu sesqui-. Pavyzdžiui, sesquialtera, sesquitripla, sesquiquarta
ir t. t.
Trečiojo tipo n + 2 : n, n + 3 : n, n + 4 : n ir t. t. formules sudarė genus
superpartiens grupė. Šių proporcijų pavadinimas baigiamas n skaičiumi, o
žodžio super…partiente viduryje nurodoma pridėjimo kiekybė. Pavyzdžiui,
proportio supertripartiente quintas, išreikšta skaitmenimis, atrodys:
n + 3 : n = 5 + 3 : 5 = 8 : 5.
Ketvirtojo tipo n x m + 1 : n – genus multiplex superparticulare proporcijų
grupė (pavyzdžiui, proportio tripla sesquiquarta būtų išreikšta formule
n x 3 + 1 : n = 4 x 3 + 1 : 4 = 13 : 4), kaip ir penktojo tipo n x m + 2 : n,
n x m + 3 : n, n x m + 4 : n ir t. t. – genus multiplex superpartiens grupė
(pavyzdžiui, proportio quadrupla supertripartiente quintas, išreikšta
skaičiais n x m + 3 : n = 5 x 4 + 3 : 5 = 23 : 5 formule) praktikoje buvo labai
retai taikomos dėl jų sudėtingumo ir gremėzdiškumo.
Kompleksinių proporcijų teoriją Renesanso epochoje praplėtė ir paįvairino
politempų ir poliritmikos formavimasis. Vienu pirmųjų poliritminio reiškinio
fenomenų nurodomas menzūrinės notacijos pavyzdys – Guillaume’o Dufay
(~1397–1474) motetas „Alma redemptoris mater“ (moteto sukūrimo data nežinoma). Jame smulkiausia ritminė vertė minima dalijama pagal formulę 4 : 3, ir
tarp atskirų balsų gretinant skirtingas menzūras susidaro poliritminis piešinys.
O štai Josquino des Prez (~1450–1521) mišių „L’homme armé“ („Ginkluotas
žmogus“, manoma, kad mišios sukurtos ~1489–1495) antroje „Agnus Dei“ dalyje
skirtingos atskirų balsų ritminės vertės sukuria trijų skirtingų judėjimų polifoniją.
Fibonacci progresija ir aukso pjūvio reiškinys. Ypatingą vietą muzikos
kūryboje užima Renesanso epochoje aprašyta matematinė proporcija – tai
begalinė, aukso pjūvio fenomeną vis labiau išgryninanti vadinamoji Fibonacci
skaičių seka, kurios pagrindinis principas – kiekvienas skaičius yra prieš tai
esančių dviejų skaičių suma29:
1 – 1 (1 + 1) – 2 (2 + 1) – 3 (3 + 2) – 5 (5 + 3) – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 ir t. t.30
Fibonacci sekvencijos principas gali būti taikomas bet kokiai skaičių eilei,
kurios kiekvienas naujas narys yra prieš tai buvusių dviejų skaičių suma. Šiuo
principu ilgainiui buvo išvedamos įvairios skaitmeninės progresijos, pavyzdžiui,
XIX a. prancūzų matematiko Édouard’o Lucas’o (1842–1891) vardu pavadinta
skaitmeninė progresija, paremta Šventojo Rašto tekstu, ar Evangelijos sekvencija
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(pranc. Série Évangélique)31. Pastarosios pagrindu tapo šventojo teksto šifravimas
simboliniais skaitmenimis, nes pirmieji skaičiai yra paimti iš Evangelijos pagal
Matą (14,17–21) arba pagal Joną (6,9–13): „Čia yra berniukas, kuris turi penkis
miežinės duonos kepaliukus ir dvi žuvis. […] Jėzus tarė: „Susodinkite žmones!“
Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie penki tūkstančiai vyrų.
[…] Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams: „Surinkite likusius kąsnelius, kad
niekas nepražūtų.“ Taigi jie surinko ir iš penkių miežinės duonos kepalėlių pripylė
dvylika pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų“ (Evangelija pagal
Joną, 6,9–13; išskirta – R. P.).
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Lucas’o progresija
Série Évangélique

2 1 3 4 7 11 18 29 47 76 123 ir t. t.
2 5 7 12 19 31 50 81 131 ir t. t.

Bene svarbiausia Fibonacci progresijos ypatybė, patraukusi įvairių laikų mąstytojų
ir kūrėjų dėmesį, – ne paskiri skaičiai, bet tai, kad jų santykiais maksimaliai
priartėjama prie gamtos dėsnius išreiškiančios aukso pjūvio (angl. Golden
Section, lot. sectio aurea, sectio divina, vok. Goldenen Schnitt) formulės32.
1509 m. Luca Pacioli traktate „De Divina Proportione“ į šią formulę pažvelgė
emociškai ir pavadino ją „dieviškąja proporcija“ (lot. divina proportione); terminą
sectio divina pasiūlė astronomas Kepleris, kuriam priskiriamas ir posakis:
„Dvi svarbiausios geometrijos brangenybės – tai Pitagoro teorema ir linijos
dalijimas į nepaprastą skaičių. Pirmąją galima prilyginti aukso matui, o antroji –
tai rafinuotas brangakmenis“ (Rothstein, 1995, p. 162). Sąvoka „aukso pjūvis“
atsirado 1835 m., kai vokiečių matematikas Martinas Ohmas (1792–1872)
vadinamąją „nuolatinę (ištęstinę) proporciją“ (vok. Stetige Proportion) pervadino
į Goldenen Schnitt. Beje, ir pati skaičių seka Fibonacci vardu pavadinta bei susieta su aukso pjūvio fenomenu tik XIX a.33, kai buvo pastebėta, kad skaičių
progresija įgyja vis tikslesnę aukso pjūvio išraišką.
Aukso pjūvis tapo etalonu ir siekiamybe, tobulo meno kūrinio garantu; pagal jo
santykius buvo projektuojami pastatai, modeliuojami parkai, tapyboje derinamos
kompozicinės detalės, poezijoje eiliuojamos strofos. Muzikoje ši dieviškojo grožio
formulė simbolizavo tobulai suręstą kompozicinę formą, neretai kulminacinė /
svarbiausioji muzikos kūrinio vieta sutampa su viso kūrinio aukso pjūvio tašku,
garsų organizavimo ir reguliavimo tendencija pavaldi Fibonacci skaitmeninės
progresijos principams ir pan. Pavyzdžiui, analizuodama Viduramžių autoriaus
Guillaume’o de Machaut (~1300–1377) vokalinių kompozicijų – dvidalių baladžių
„Dame, se vous m’estes lonteinne“ ir „Je ne croy pas c’onques a creature“
struktūrą, Pozzi Escot nurodo, kad struktūrinės dalių ribos sutampa su aukso
pjūvio santykiu (Escot, 1999, p. 43, 51).
Romantizmo laikais, kuriuos Cholopovas vadino matematikos ir muzikos
antagonizmo kulminacija (Cholopov, 1982, p. 78), kuriame itin suklestėjo
antiracionalizmas, o muzikos kompozicijoms, atrodytų, savitesnis buvo emocinis
pradas, „šmėžuoja“ Fibonacci skaičiai ir aukso pjūvio santykiai. Juos galima
įžvelgti Frédérico Chopino preliuduose (Kirk, 2001; Escot, 1999), Ludwigo van
Beethoveno Penktosios simfonijos pirmos dalies stuktūroje (Madden, 1999;

Madden, 2005) ar Claude’o Debussy kūrinių struktūrose (Howat, 1983; Soussidko,
2002), reikšmingi struktūriniai ir harmoniniai pokyčiai Giacomo Puccini operos
„Bohema“ duetuose, arijose ir orkestro numeriuose atitinka aukso pjūvio
santykį (Atlas, 2003). Keliais aspektais išnyrančius Fibonacci skaičius 8, 13, 21
ir 34 iliustruoja Chopino Preliudo Nr. 1 C-dur, op. 28, analizė (periodo forma
sukomponuotą fortepijoninę miniatiūrą sudaro du sakiniai po 8 ir 16 taktų bei
tonaciją C-dur įtvirtinanti 10 taktų kodetė). Pavyzdžiui, 8 takte pasiekiamas
žemiausias preliudo garsas G1 (kontroktavos sol ), 13 takte įvyksta pirmasis
reikšmingas harmoninis žingsnis – nukrypimas į d-moll, nuo šio takto diatoninį
kūrinio piešinį keičia chromatinis melodijos kilimas nuo cis 2 iki c 3 ir tankinamas
nukrypimų reljefas, 21 takte skamba aukščiausias preliudo garsas d 3 ir kulminacija, o melodijos chromatinę slinktį pakeičia diatoninis judėjimas žemyn, 34
taktai yra preliudo apimtis.
Impresionistinis garsovaizdis ir emocijos užfiksavimas, sustabdytas judesys ir
akimirka – taip galima apibūdinti Debussy kūrybą, kurios pamatinius principus
8 taktas – žemiausias
garsas G1
Agitato

13 taktas –
nukrypimas į d-moll

simile

7

cresc.

21 taktas –
aukščiausias
garsas d 3 14

chromatinė
slinktis
aukštyn nuo
cis2 iki c 3
stretto

21

(

)

(dim.)

28

(

)

34 taktai –
preliudo apimtis

21 taktas –
preliudo kulminacija
7 pvz. Chopino Preliudas Nr. 1 C-dur, op. 28; Fibonacci skaičių sąsajos
su muzikos kūrinio struktūriniais elementais
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vis dėlto diktuoja konstruktyvi logika. Pats prancūzų kompozitorius muziką vadino
„tyla tarp garsų“, jam priskiriama sentencija „kaip šviesos geometrija yra optika,
taip muzika yra garsų aritmetika“34. Pavyzdžiui, Roy’us Howatas, analizuodamas
Debussy triptiko „La mer“ („Jūra“, 1903–1905) dalį „Dialogue du vent et de la mer“
(„Vėjo ir jūros dialogas“) ar fortepijoninio ciklo „Images“ („Paveikslai“, 1904–1905)
pirmą pjesę „Reflets dans l’eau“ („Atspindžiai vandenyje“), pastarųjų struktūroje
išbraižė tą pačią bangą, kurią matome Katsushikos Hokusai spalvotame medžio
raižinyje „Didžioji Kanagawos banga“ (1831), iliustruojančiame aukso pjūvio
fenomeną (Howat, 1983; Golden section, 1988); jo preliudų fortepijonui „Général
Lavine – eccentric“ („Generolas Lavine – ekscentrikas“), „Le danse de Puck“
(„Peko šokis“) ar „Voiles“ („Burės“, preliudai sukurti 1910–1913) struktūroje
galima išvesti veidrodinio atspindžio (simetrijos) modelius, pasireiškiančius taktų
proporcijomis (Soussidko, 2002, p. 9–12).
Debussy „Général Lavine – eccentric“
a b
10 6
16

a b c
2 12 4

a
8

18

11

b
3

a

a
5

19

b
6

a b c
2 12 4

11

18

b a
6 10
16

Debussy „Le danse de Puck“
11

7

8

Debussy „Voiles“

5

4

6

2

8

6

8
2

6

2

6

2

1

2

1

7

6

11

4

5

8 pvz. Taktų grupavimas veidrodinės simetrijos principu Debussy preliuduose fortepijonui

Ars combinatoria ir muzikos konstruktyvumas
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Kita praktinėje Renesanso muzikos erdvėje ištobulinta skaitmeninių manipuliacijų kryptis – tai ars combinatoria35 – universalios permutacijos (riboti elementų
perstatymai) ir kombinacijos (vienų elementų pakeitimas kitais, begalė variantų),
taikomos įvairiems muzikos kūrinio parametrams – garsų aukščiui, ritminių vienetų, polifoninių balsų segmentų organizacijai, cantus firmus struktūrai ar pan., ir
nesusietos su jokiu konkrečiu muzikos žanru, stiliumi, formos tipu ar kompozicine
technika. Transformacijų (grupavimo, rotacijos ir kombinacijos) pritaikymą muzikoje galima lyginti su literatūrine anagrama36 – panašiu principu gali būti sudaromi, pavyzdžiui, įvairūs melodinės linijos garsų deriniai. Renesanso kompozitorius ars combinatoria menas veikiausiai intrigavo dėl begalinių manipuliacijų

galimybių – pavyzdžiui, aštuonių garsų melodija iš viso turi net 40 320 variantų.
Tai gaunama tarpusavy sudauginus visus aštuonis skaičius:
			

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8.

Mėgindamas suvokti, kuo ars combinatoria reiškinys (taip pat ir kitos matematinės prigimties muzikos komponavimo galimybės) patraukia kompozitorių dėmesį,
rusų muzikologas Nikolajus Tarasevičius Renesanso kompozitorių polinkį
muzikos kūrinyje atlikti sudėtingus kombinatorinius cantus firmus veiksmus
suvedė į žmogiškąjį lusus (lot. – žaidimas), į to laikotarpio estetikai ir meninei
veiklai savitą žaidybinį pradą, kai „skaičius funkcionavo ne kaip skaičius, o kaip
žaidimo išraiška“ (Tarasevič, 1992, p. 44). Tai atitaria renesansiškajai žmogaus
žmogiškumo (homo humanus) koncepcijai, siekusiai, anot Martino Heideggerio,
„priešpriešinti save homini barbaro, būti eruditio et instituto in bonas artes“
(Heidegeris, 1989, p. 229), o homo sapiens atgimimo epochos filosofai dažnai
vadino homo ludens (lot. – žaidžiantis žmogus37).
Ypač painų ir įdomų žaidimą – kombinatorikos taikymą renesansinėje muzikos
kompozicijoje įgyvendino Jacobas Obrechtas (1457/8–1505) „Missa Grecorum“
(1503) partitūroje, išsiskiriančioje unikalia cantus firmus garsų perstatymo
technika, kurią, nežinant komponavimo „paslapties“, būtų sunku net pastebėti.
Pavyzdžiui, mišių dalies Credo pradžioje skamba tarsi atsitiktinai išmėtyti cantus
firmus garsai. Tačiau tai itin rafinuotas ir meniškas Renesanso kompozicinės
technikos – kombinatorikos pritaikymas tenoro partijoje, neatpažįstamai transformuojantis cantus firmus, nes šios atkarpos tenoro partijoje kompozitorius
originalią melodiją perkomponavo, pradžioje atrinkęs ir išrašęs ilgiausius garsus
ir pauzes, paskui trumpesnius iki pačių trumpiausių.
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9 pvz. Obrechto „Missa Grecorum“; originalus cantus firmus pavidalas (Kyrie, 1–23 t.);
cantus firmus kombinatorika (Credo, 1–39 t.)

Muzikos kombinatorinio meno diskusijos ir ieškojimai itin suaktyvėjo XVI–XVII a.:
to laikotarpio teoretikai muziką traktavo kaip kombinatorinių apskaičiavimų
rezultatą, siūlė įvairius eksperimentus, pavyzdžiui, vadinamuosius muzikos
kūrimo aparatus. Vienas pirmųjų reikšmingų muzikinei kombinatorikai skirtų
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darbų – Marino Mersenne’o (1588–1648) „Harmonie universelle“ („Universalioji
harmonija“, 1636), jo skyriuje apie muzikos kombinatoriką esama praktinių
patarimų, mokslininkas pateikė visus galimus (720) heksachordo junginius.
Kombinatoriniai procesai muzikos teorijoje imti nagrinėti vos tik pasirodė šis
Mersenne’o veikalas. Traktate „Musurgia Universalis“ (1650) Kircheris teigė,
kad muzikos kompozicija yra tarsi kombinatorinis uždavinys (Gardner, 1974,
p. 132), ir aprašė mechaninį prietaisą, skirtą muzikai komponuoti38. Pasak
Kircherio, vadinamosios Arca Musarithmica idėjos, aritmetiniai skaičių santykiai
buvo naudojami muzikos ritmui, tempo santykiams, garsų aukščiui sukurti
(Klotz, 2006, p. 38). 1739 m. generalboso, arba figūrinio boso, paaiškinimą
kaip kombinatorinį muzikos procesą aprašė Mizleris periodiniame leidinyje „Neu
eröffnete musikalische Bibliothek“; Josephas Riepelis (1709–1782) traktate
„Gründliche Erklärung der Tonordnung insbesondere“ („Išsamus garsų harmonijos
paaiškinimas“, 1757) aptarė ars combinatoria meno muzikoje praktiką ir pateikė
pavyzdžių, kaip sudaryti dviejų, trijų ar keturių garsų kombinacijas39.
XVIII–XIX a. pr. traktatuose išplinta patarimai, kaip kurti vadinamąją kauliukų
muziką, bene tipiškiausiai reprezentuojančią klasicizmo muzikai būdinga
numerologijos kryptį: traktatuose buvo pasiūlyta mažiausiai dvidešimt
skirtingais skaičiais kuriamos muzikos būdų, ir „bet kas, išmanantis žaidimą
kauliukais, pažįstantis skaičius ir pramokęs natų raštą, gali pats kurti nedidelės
apimties kūrinėlius“. Tai citata iš vieno reikšmingiausių traktatų apie kauliukais
kuriamą muziką – Johanno Sebastiano Bacho (1685–1750) mokinio Johanno
Philippo Kirnbergerio (1721–1783) veikalo „Der allezeit fertige Polonoisenund Menuettencomponist“ („Visuomet pasirengęs polonezų ir menuetų kompozitorius“, 1757), kuriuo remiantis išlikusiuose paties Kirnbergerio polonezuose
buvo atsektas jo aprašytasis komponavimo metodas (Tatlow & Griffiths, 2012);
1783 m. pasirodė kita šio teoretiko knyga, skirta simfonijoms ir kitoms muzikos
formoms kurti analogišku būdu. Austrų kompozitorius Maximilianas Stadleris
(1748–1833) 1779 m. publikavo lenteles ir muzikos taktų pavyzdžius, kuriais
naudodamasis kiekvienas galėjo tapti menuetų ir trio kūrėjais. Kirnbergerio
pasiūlytas muzikos komponavimo metodas naudojant kauliukus aptinkamas ir
XVIII a. pabaigoje parašytuose traktatuose, kurių autorystė priskiriama Haydnui
ir Mozartui. Pavyzdžiui, 1792 m. Amsterdame publikuotas „Musikalisches
Würfelspiel“ buvo vienas populiariausių traktatų, kaip kurti vokiškus valsus
naudojantis dviem kauliukais40. 16 taktų valsą sukurti buvo galima du kauliukus
metant 16 kartų. Komponavimo sistemą sudarė 176 numeruotų trumpų taktų
pavyzdžiai. Iš jų, vadovaujantis dviem skaičių schemomis po 8 stulpelius, buvo
pasirenkama 16 taktų (kiekviename stulpelyje buvo užrašyta po 11 skaičių nuo
2 iki 12, kurie gaunami metant kauliukus nuo mažiausiai 2 [1 + 1] iki daugiausiai
12 [6 + 6]). Pirmoji schema skirta pirmų 8 taktų kūrybai, o pirmi metimai
„sukombinuodavo“ pirmuosius aštuonis valso taktus; antroji – kitų aštuonių
taktų kūrybai; bendras harmoninis principas buvo paremtas klasikine funkcine
logika – pradžia T, pirmojo aštuontakčio pabaigoje moduliacija į D, pabaigoje
grįžtama į T. Vadovaujantis šia muzikos komponavimo kauliukais sistema
buvo galima sukurti šimtus tūkstančių valsų variantų (Tatlow & Griffiths, 2012;

Gardner, 1974, p. 133). Taigi ir klasicizmo muzikai galima pritaikyti „skambančios matematikos“ sampratą, šis laikotarpis pratęsė antikinės pasaulėžiūros
racionalumą būdingomis formos architektonikos proporcijomis, plačiai suvokiamu „kvadratiškumu“ – visa tai rodė matematiškai subalansuotų formos
elementų darną. Pavyzdžiui, Leopoldas Brauneissas atskleidė simetrijos įtaką
taktų parametro sutvarkymui Wolfgango Amadeaus Mozarto (1756–1791)
kompozicijoje „Sonata facile“ (Sonata C-dur, KV 545): taktų skaičiaus simetrija
išnyra ir trijų dalių santykyje (I dalies taktų skaičius 73, II – 74, III – 73), ir kiekvienos
dalies muzikinėje medžiagoje, kurią kompozitorius išdalija simetriškomis taktų
grupėmis: I d. – 12 taktų, II d. – 8 t., III d. – 12 ir 8 t. (Brauneiss, 1995).

Semantinė muzikos ir matematikos
sąveikos interpretacija. Mistiškieji
viduramžiai ir sakralusis barokas
Viduramžiai – dinamiškąją Antiką ir jos atgimimą perskyrusi epocha, Renesanse
vadinta medium aevum (lot. – vidurinis amžius), o humanistų ar XIX a. estetų
apibūdinta neigiamo atspalvio sąvokomis „tamsos šimtmečiai“ arba „sustingimo“
laikotarpis. Ši epocha, kurioje dominavo teocentrinis pasaulio suvokimas, akivaizdžiai kontrastavo antikiniam antropocentrizmui (pastarąjį vėliau atgaivins
Renesanso pasaulėžiūra). Stebėtinai staigus religinės mąstysenos įsitvirtinimas visose srityse – menuose, moksluose ir ypač pačiame buitiniame gyvenime
siejamas su nauju, stabiliai tvirtu tikėjimu – krikščionybe. Vis dėlto medievistinis
pasaulio supratimas buvo grindžiamas Antikos kultūros reliktais, Viduramžių
mąstytojai praėjusios epochos idėjų neneigė ir dažnai jomis rėmėsi. Pavyzdžiui,
senovės Graikijoje suformuota racionalioji grožio koncepcija, išreikšta skaičių
tvarkos, matematinių proporcijų santykiais, sudarė ir sakraliu mąstymu paremto
Viduramžių pasaulio materialųjį pagrindą, tos pačios matematinės proporcijos
buvo suvokiamos kaip transcendentinio tobulumo atributai, Viduramžiais perimta
ir antikinė techne (gr. τέχνη – menas) samprata kaip gebėjimas taisyklingai ir
meistriškai kurti ar tobulai išmanyti amatą, o Boecijus, rašydamas apie aritmetikos
ir muzikos mokslų ryšį, rėmėsi vėlyvosios Antikos filosofo Nikomacho (Νικόμαχος,
~60–~120) mintimis. Tačiau Viduramžiais į antikines idėjas pažvelgta pro krikščioniškojo tikėjimo prizmę, estetinė mintis buvo neatsiejama nuo teologijos, anot
Johno Baldwino, visame kame buvo reikalauta religinės sąmonės (Baldwin,
1996). Tai iliustruoja antikinio quadrivium sklaida – medievistiniame pasaulyje
septynių mokslų (septem artes liberales), apėmusių ir kvadriviumo šakas,
klasifikacija buvo interpretuojama kaip būtini parengiamieji mokslai, studijuojami
prieš gilinantis į visų mokslų motiną – teologiją. Krikščioniškojo tikėjimo įtaka
akivaizdi ir kūrybinėje plotmėje: kūrybinė galia suvokiama kaip žemiškajam
subjektui – žmogui suteiktas šventas įgaliojimas ar dovana atlikti žemėje Dievo
skirtą misiją – šlovinti Viešpatį ir jo darbus.
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Kabalos semantika
muzikoje
Su dieviškumo įrodymu krikščioniškoje Viduramžių kultūroje buvo sietinos ir
matematinėmis subtilybėmis intriguojančios konstruktyvios manipuliacijos skaičiais, tapusios atskiru mokslu – kabalistika. Skaičių pasaulyje paplito mistikos
raiška – įvairių geometrinių formų, pavyzdžiui, magiškųjų skaičių kvadratų sudarinėjimas, kuriems paslaptingą prasmę teikė jų sandaros principas – horizontaliai,
vertikaliai ar įstrižai sumuojant skirtingus skaičius (kvadrate kiekvienas skaičius
aptinkamas tik kartą) gaunamas tas pats rezultatas41. Svarbus šia prasme buvo
Heinricho Corneliaus Agrippos (1486–1535) traktatas „De occulta philosophia
libri tres“ („Trys knygos apie okultinę filosofiją“, ~1510), kuriame aprašyti
septyni magiškieji 3–9 eilių skaičių kvadratai, susieti su planetomis. Pavyzdžiui,
krikščioniškojoje tradicijoje aptinkamas sakralizuotą prasmę „skleidžiantis“ skaičius 152 – Marijos skaitmeninis simbolis (MARIA / MAPIA = 152), kuris per
magiškąjį kvadratą gali būti susietas su Kristaus vardu, nes graikiško vardo
ΙΗ∑OY∑ (gr. – Jėzus) suma yra 888: I – 10, H – 8, ∑ – 200, O – 70, Y – 400,
∑ – 200 (apie raidžių ir skaičių ekvivalentus plačiau žr. „Skaitmeninių abėcėlių
kodai muzikoje“, p. 36).
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Minėtinos ir kitos magiškos manipuliacijos skaičiais – tai magiškųjų trikampių,
šešiakampių, žvaigždžių, kitų figūrų sudarymas. Pavyzdžiui, dėliojant vieną
magiškojo trikampio variantų, jo kairė kraštinė sudaroma iš natūraliųjų skaičių
sekos narių, dešinėje kraštinėje skaičiai gaunami prie natūraliųjų skaičių sekos
pridedant vis kitą narį; vadinamąjį magiškąjį šešiakampį sudaro tinklas šešiakampių figūrų, kuriose įrašomi skaičiai, o skaičių suma bet kuria kryptimi visada
yra magiškoji konstanta; daugiakampei žvaigždei magiškumo suteikia viršūnėse
ir sankirtos vietose užrašytų skaičių sumos. Taip pat buvo žavimasi aritmetiniais
skaičiavimais, kaip antai tam tikri matematiniai veiksmai su pirmaisiais devyniais
skaičiais leidžia sudaryti sekos retrogradą:
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123456789 x 8 + 9 = 987654321.

Su skaitmeninėmis kabalos technikomis buvo susipažinę ir jas praktiškai savo
kūryboje taikė Baroko epochos kompozitoriai, jų pasakalijų ir čakonų ostinatinės
formos struktūroje muzikologas Pietas Kee teigia nustatęs vadinamuosius
magiškojo trikampio skaičius, priklausančius senosios trikampio figūros grupei.
Pavyzdžiui, Bacho choralinę išdailą „Wir glauben all an einen Gott“ („Mes
visi tikime vieną Dievą“, BWV 680) analitikas nurodo kaip vieno iš magiškojo

trikampio narių – skaičiaus 6 užšifravimo muzikoje pavyzdį, o skaičiaus 10 įtaką
nagrinėja Georgo Böhmo (1661–1733) ciklo „Chaconne, Praeludium, Fuge und
Postliudum“ struktūroje (Kee, 1988, p. 233). Taip pat matyti, kad šie skaičiai turi
ir konkrečias krikščioniškosios numerologijos, ir kabalos reikšmes.
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10 pvz. Magiškasis skaičių trikampis, skaičių ratas (jo skaičių suma
visada lygi 13) ir skaičių medis
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11 pvz. Magiškieji šešiakampiai: 3-ios eilės šešiakampis su magiškąja konstanta 38; 5-tos eilės
(konstanta 244). Magiškosios skaičių žvaigždės: šešiakampė su magiškąja konstanta
26, septyniakampė (konstanta 30), aštuoniakampė (konstanta 34)
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Saulė = 111
Marsas = 65
Jupiteris = 34

Saturnas =15
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Mėnulis = 369
Merkurijus = 260

Venera = 175
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12 pvz. Agrippos aprašyti septyni magiškieji skaičių kvadratai – dangaus kūnų analogijos

Simbolinis mąstymas
ir sakralioji numerologija
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Kita lemtinga Viduramžių pasaulėžiūros ypatybė yra simbolinis aplinkos suvokimas, kai simbolinė funkcija suteikiama viskam – žodžiams, skaičiams, meno
kūriniams, daiktams ir pan. Anot Mažeikio, žmogui iš prigimties būdinga ieškoti
matomų ir nematomų daiktų giminystės (Mažeikis, 1998, p. 14). Todėl simbolinis
mąstymas nebuvo svetimas ir Antikai, kurioje greta racionalios skaičiaus kaip
pagrindinio pasaulio grožio elemento interpretacijos, kai visa ko pagrindas ir
vienintelė tiesa, tvarka ir darna buvo pats kosmosas, funkcionavo ir mitologinės
skaičių prasmės, koduojančios antikinio dievų Panteono pasaulį. Tai liudija aprašytas sferų harmonijos reiškinys – simbolinės planetų sąsajos su konkrečiais
muzikos garsais, intervalais ar dermėmis, skaičiais, spalvomis, geometrinėmis
formomis ar graikų abėcėlės balsėmis. Kitas pavyzdys – iki šiol išlikęs literatūrinis šaltinis, liudijantis mitologinę skaičių interpretaciją senovės Graikijoje, – tai
neoplatonikui Jamblichui priskiriamas traktatas „Theologumena Arithmeticae“
(„Aritmetinė teologija“, parašymo data nežinoma), kuriame į mokymą apie
skaičius žvelgiama ne tik iš matematinės pozicijos, bet ir pro mitinę prizmę, pateikiant pirmų dešimties skaičių simbolikos sąvadą. Anot rusų filosofo Losevo,

tai „vienintelis iki mūsų laikų išlikęs traktatas, kuriame skaičių teorija taip plačiai
ir išsamiai išdėstyta, remiantis pitagoriečių mokykla“42 (Losev, 1988, p. 218).
Viduramžiais simbolinis mąstymas pradėjo naują žmogų supančio pasaulio
suvokimo etapą, nes medievistinės epochos transcendentinės tiesos centre
atsidūrusi dieviškumo kategorija Antikos kultūroje suformuotą racionalaus
ir materialaus pasaulėvaizdžio piešinį ir kosmocentrizmo nuostatą pakeitė
krikščioniškojo tikėjimo kuriamu simbolių ir alegorijų pasauliu ir religiniu
patristiniu (augustiniškuoju) simbolizmu. Susitelkta į vieną pagrindinių Dievo
liudytojų – Šventąjį Raštą, šios epochos filosofinės minties pagrindą, svarbiausią
medievistinės kultūros tyrinėjimų ir aiškinimų šaltinį, kurio tekstų analizavimas
prilygintas tobulėjimo procesui. Senojo ir Naujojo Testamentų tekste užšifruotos
ezoterinės reikšmės buvo suteikiamos net paprasčiausiems struktūriniams
elementams – monogramoms, spalvoms, atskiroms raidėms ar jų deriniams,
geometrinėms figūroms ar skaičiams. Pastaraisiais buvo šifruojamas šventųjų
gyvenimas, kiekvienas skaičius galėjo reikšti konkretų sakralumo aktą, Šventasis
Raštas buvo analizuojamas kaip sakralių skaitmeninių derinių ir kodų pasaulis.
Visa tai krikščioniškojo sakralumo persmelktais Viduramžiais išaugo į turtingą
simbolinę skaičių kalbą. Todėl muzikos ir matematikos sąveikos plotmėje
susiduriame su kokybiškai nauju – semantiniu aspektu.
Jau ankstyvojo krikščionybės laikotarpio muzikiniai pavyzdžiai – grigališkasis
choralas – gali būti interpretuojamas kaip Šventąjį Raštą komentuojanti
skaitmeninė garsų simbolika. Šis monodijų kompleksas, VII a. katalikų popiežiaus
Grigaliaus susistemintas kaip bažnytinis kanonas, simboliškai sujungė sakralinį
tekstą ir muzikinę medžiagą. Liturginiame tekste ir jo struktūroje slypinčios
prasmės tiesiogiai veikė muzikinio teksto struktūros dėsningumus, atskirų
žodžių atsikartojimo sistemingumas lėmė melodinių motyvų logiką, muzikinės
medžiagos „reakciją“ į konkrečių šventų žodžių pasirodymus. Krikščioniškosios
numerologijos tradicijoje nusistovėjo prasminių skaičių sistema, tarp kurių ypatinga reikšmė buvo suteikta skaičiui 3 (Švč. Trejybės atitikmuo), taip pat skaičiams
6 ir 12: 6 kaip pasaulio sukūrimo dienų (Dievas kūrė Žemę šešias dienas),
12 kaip dvylikos apaštalų, krikščioniškosios Bažnyčios simboliai ir kt. Pavyzdžiui,
pastebėta, kad Viduramžių mišių įvairiuose struktūros lygmenyse – tekste ir
muzikinėje medžiagoje skaitmenine simbolika užšifruota krikščioniškosios pasaulėvokos esmė – Švč. Trejybės samprata, išreikšta įvairiomis sakralių skaičių
kombinacijomis ir dominuojančiu skaičiaus 3 pavidalu. Tai itin akivaizdu „Kyrie“ ir
„Agnus Dei“ muzikinio teksto simetriškoje trijų dalių struktūroje, kuri neatskiriama
nuo liturginio teksto sandaros: trinarės aklamacijos „Kyrie“ (gr. κύριος – Viešpatie)
tekstą sudaro triskart tariamos trys eilutės: Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie,
eléison! ; maldos „Agnus Dei“ (lot. – Dievo avinėlis) teksto eilutės: Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Itin sakralia krikščioniškosios numerologijos tradicija ir ja paremta komponavimo
praktika pasižymi su medievistiniu misticizmu susijusi su muzikine Baroko
epocha. Anot Rolfo Dammanno, šioje epochoje „karaliavo įsitikinimas, kad gamta
pilna simbolių ir žmogui tereikia juos pažinti bei suprasti“ (Dammann, 1967,
p. 414), o Manfredo Bukofzerio nuomone, Baroko muzika buvo suvokiama kaip
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matematikos, simbolių ir alegorijų visuma (Bukofzer, 1939/40, p. 21). Baroko
pasaulėžiūroje ryški ir Antikos kosmologinės tradicijos įtaka – matematinių procedūrų užuominos interpretuojamos kaip Pitagoro laikų sugrąžinimo metafora, nes,
anot Tobio Gravenhorsto, daugumoje Baroko muzikos kūrinių kaip tik skaičiais
pabrėžiamas reguliarumas ir muzikinės medžiagos vidinis tvarkingumas, į akis
krinta to laikotarpio kompozicijoms būdinga simetriška, proporcinga, schemiška,
net šabloniška struktūra (Gravenhorst, 1995). Taigi Baroko epocha nuo
Viduramžiais suformuoto vienakrypčio teologinio skaitmeninių šifrų ir simbolių
naudojimo skyrėsi daugiaplaniu suvokimu, absorbuodama pagoniškosios ir
krikščioniškosios pasaulėvokos sampratą. Todėl ir Baroko kūrybos praktikoje
susijungė nuo Antikos laikų gyvuojančios prasmės, astrologinių stebėjimų
rezultatai, pitagoriečių sferų harmonijos ženklai, tobulojo grožio proporcijos ir
Viduramžių skaičių mistifikacijos, Biblijos reikšmėmis grindžiama krikščioniškoji
numerologija. Tokios sumarinės reikšmės optimaliai įprasmino dieviškąją
kosmoso prigimtį ir jo mikro- bei makrostruktūrinių elementų darną: antai mėnesių
skaičiaus astronominiuose metuose simbolis 12 pagal krikščioniškąją tradiciją
alegorizuoja su 12 apaštalų; Mėnulio ciklą sudaro 28 dienos (4 savaitės / fazės x
7 dienos), o skaičiai 4 bei 7 antikinėje ir krikščioniškojoje numerologijoje turi itin
prasmingą paskirtį: antikinėje tradicijoje yra minimos keturios Mėnulio fazės, metų laikai, pasaulio kryptys, pagrindiniai pasaulio elementai, quadrivium, tetraktidė,
kvadratas, septynios planetos, dienos per savaitę arba viena Mėnulio fazė;
krikščionybėje – keturios Evangelijos, keturi kryžiaus taškai, Dievo vardas visose
kalbose rašomas iš keturių raidžių, pagal Apokalipsę Dangiškosios Jeruzalės
planas yra kvadratas, septynios Šventosios Dvasios dovanos, septynios dorybės,
septintoji diena – ramybė po pasaulio kūrimo, knyga su septyniais antspaudais,
septyni kaip tikėjimo, Bažnyčios atitikmuo, Marijos simbolis ir pan.
Antikinio ir krikščioniškojo pasaulio simbolinio suvokimo sintezė akivaizdi Baroko
garsų mene: atskirais skaičiais ar jų santykiais išreiškus muzikos kūrinio visumą
ar struktūrinių padalų darną neatskiriamai funkcionuoja ir alegorinė jų potekstė.
Pavyzdžiui, remiantis istoriniu argumentu, kad virš Liubeko Švč. Marijos
bažnyčios, kurioje Dietrichas Buxtehude (1637–1707) vargonavo, altoriaus buvo
įkomponuotas milžiniškas ir prašmatnus astronominis laikrodis, daroma prielaida
dėl kompozitoriaus Pasakalijos vargonams d-moll, Bux WV 161, tiesioginės
inspiracijos, nes kūrinio struktūroje dominuoja astronominės kilmės šifras 28 ir
jo sudedamieji nariai 4, 7 kaip Mėnulio fazių kaitos alegorijos (Wurm, 1984; Kee,
1988; Kee, 1984). Ištyrus Pasakaliją nustatyta, kad kūrinio septyniagarsę temą
sudaro keturi garsai d–a–cis–b, tonaciniu požiūriu Pasakalija dalijama į keturias
padalas, o kiekvienoje atkarpoje yra po septynias temos variacijas. Tačiau skaičius
28 reikšmingas ne tik astronominės simbolikos požiūriu: kabalos šifrogramose jis
priskiriamas magiškajam skaičių trikampiui (28 yra pirmų septynių skaičių suma
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), aritmetikos moksle jis yra antrasis tobulų skaičių
eilės narys (tai Zarlino nurodyta skaičių eilė 6, 28, 496, 8128 ir 130816, joje
visi skaičiai lygūs savo tikrinių daliklių sumai, pavyzdžiui, 1 + 2 + 3 = 6 arba
14 + 7 + 4 + 2 + 1 = 28).

Neabejotiną konstrukcinę ir semantinę įtaką muzikoje iliustruoja skaitmuo 6, jis
interpretuojamas kaip gamtos simbolis (tobula natūralaus šešiabriaunio kristalo
forma) ir dar prasmingesnę paskirtį įgyjantis jį susiejus su šešiomis pasaulio
kūrimo dienomis. Šis dieviškojo kūrybos proceso ženklas veikiausiai buvo viena
iš priežasčių, kodėl Baroko epochos kompozitoriai dažnai į ciklus sujungdavo
po šešis kūrinius. Pavyzdžiui, Arcangello Corelli (1653–1713) garsusis dvylikos
(t. y. 6 x 2) „Concerti grossi“ ciklas dalijamas į dvi dalis po 6 koncertus, o šio
ciklo opuso numeris – 6; į dvi dalis po šešias dalijamos jo 12 sonatų smuikui
ir continuo, op. 5; šiam italų kompozitoriui taip pat priskiriamas Amsterdame
1714 m. publikuotas 6 trio sonatų ciklas „Sonate a tre“, op. post. Antai Georgo
Friedricho Händelio (1685–1759) dvylikos „Concerti grossi“ ciklas taip pat
pažymėtas 6 opusu (Johno Walsho leidykla šį ciklą publikavo pora kartų
kompozitoriui dar esant gyvam, kaip tik antrajame 1741 m. leidime kūrinį pažymėjo
op. 6 – manoma, kad tai buvo ne atsitiktinumas, nes ta pati leidykla sulaukė
sėkmės, kai 1715 m. publikavo minėtą Corelli koncertų ciklą); kiti Händelio
kūrybos ciklai – tai 6 koncertai vargonams ir orkestrui, op. 4 (arba HWV 289–
294), juos kompozitorius sukūrė kaip interliudus oratorijoms, atliekamoms
žymiajame Londono operos teatre „Covent Garden“; „antruoju rinkiniu“
pavadintas 6 koncertų vargonams ir orkestrui ciklas be opuso (HWV 295–300)
ir dar 6 koncertai vargonams ir orkestrui, op. 7 (HWV 306–311); 6 maršai,
HWV 419 Nr. 1–6; 6 trio sonatos, op. 2 (HWV 386–391); 6 fugos vargonams arba
klavyrui, HWV 605–610. Minėtinas ir Kuhnau 6 sonatų ciklas klavyrui bibline
tematika, o Bacho kūryboje ciklų po 6 kūrinius išties gausu – pavyzdžiui, antrą
choralinių preliudų vargonams rinkinį „Schübler Chorales“ („Schüblerio choralai“)
sudaro 6 preliudai BWV 645–650, trečią – 18 (6 x 3) vadinamųjų „didžiųjų
choralų vargonams“ („Die Achtzehn Grossen Orgelchoräle“), BWV 651–668,
penktą – 24 (6 x 4) Kirnbergerio choraliniai preliudai, BWV 690–713; minėtinos
6 trio sonatos vargonams, BWV 525–530; 6 angliškos ir 6 prancūziškos siuitos
klavyrui, BWV 806–817, ir 6 klavyrinės partitos, BWV 825–830; 6 mažieji preliudai
klavyrui, BWV 933–938; 6 sonatų ir partitų ciklas smuikui, BWV 1001–1006;
6 sonatos violončelei, BWV 1007–1012; 6 Brandeburgo koncertai, BWV 1046–
1051; 6 orkestrinės siuitos, BWV 1066–1071, ir t. t.
Dažnai Renesanso ir Baroko muzikoje išnyra skaitmeninis simbolis 10 (be to
šio skaičiaus ekvivalentai 100, 1000), sujungęs antikinę tobulojo skaičiaus (jis
yra pirmųjų keturių skaičių 1 + 2 + 3 + 4 suma) interpretaciją ir krikščioniškąjį
dešimties Dievo įsakymų skaitmeninį simbolį. Tarp muzikos pavyzdžių minėtinas
Girolamo Frescobaldi (1583–1643) ciklas „Cento (šimtas – R. P.) Partite sopra
Passacagli“ (1639); Lodovico Viadanos (~1560–1627) vokaliniai šedevrai „Cento
concerti ecclesiastici“ (1602–1609), kuriuos sudaro po dešimt koncertų („Concerti
falsi bordoni passeggiati“) atskiram balso tipui (sopranui, altui, tenorui ir bosui) ir
po dvidešimt dvibalsių, tribalsių ir keturbalsių koncertų („Concerti falsi bordoni“);
Heinricho Schützo (1585–1672) rinkinyje „Geistliche Chormusik“ („Dvasinė
muzika chorui“) mažorine tonacija skamba dešimt motetų, o, anot Gravenhorsto,
bendra viso rinkinio apimtis prilygsta tūkstančiui taktų (t. y. 10 x 10 x 10;
Gravenhorst, 1995, p. 122).
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Skaitmeninių abėcėlių kodai
		
muzikoje
Muzikinio komponavimo kaip matematinio galvosūkio praktika, paplitusi XVI–
XVIII a. Vokietijoje, buvo susijusi ir su skaitmeninės abėcėlės šifrų įkomponavimu į muzikinį audinį. Tokia abėcėlė dėl savo teikiamų plačių galimybių laikytina
viena geriausių priemonių originalioms muzikos idėjoms realizuoti. Ją pasirinkus
muzikos komponavimo įrankiu atsiveria galimybė pasireikšti itin subjektyvioms
kūrėjo intencijoms, ši užšifravimo technika taikoma kur kas individualesniu ir
subjektyvesniu aspektu. Pavyzdžiui, Matthesonas apie amžininką Johanną Sebastianą Bachą teigė, kad pastarasis savo mokinį Mizlerį mokė matematinių
komponavimo gudrybių, taigi ir skaitmeninio abėcėlės užšifravimo (Mattheson,
1740, p. 231).
Skaitmeninė abėcėlė – tai sistemiškas raidžių ir skaičių analogizavimo modelis,
kuriuo naudojantis į muzikos audinį gali būti inkorporuoti gausybė subjektyvių
ženklų – prasmingi tam tikrų žodžių junginiai, užšifruotos sentencijos, įkelti
autografai, dedikacijos, pašlovinimai, padėkos, istoriografiniai duomenys, šventųjų vardai ir kita. Remdamasis Bacho kolegos Picanderio43 paliktais užrašais,
vienas žymiausių Bacho tyrinėtojų Friedrichas Smendas teigė, kad kompozitorius naudojo natūralios eilės skaitmeninę abėcėlę (nuo A – 1 iki Z – 24). Tai
populiariausias skaitmeninės abėcėlės variantas, muzikologų pasitelkiamas
analizuojant Baroko laikotarpio kompozicijas44 (minėtina ir rečiau pasitaikanti
graikiškoji triguba sistema, kurioje raidžių atitikmenims parinkti skaičiai nuo 1
iki 9, 10–90, 100–900):
A–1		
B–2		
C–3		
D–4		
E–5		
F–6		
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G–7		
H–8		
I, J–9		
K–10		
L–11		
M–12		

N–13		
O–14		
P–15		
Q–16		
R–17		
S–18		

T– 19
U, V–20
W– 21
X– 22
Y– 23
Z– 24

Reikia pastebėti, kad skaitmeninė abėcėlė konkrečios teologinės paskirties
neturėjo, buvo naudojama kaip nepriklausomas matematinis kodas. Dažnai jos
įdiegimas į muzikinį audinį pirmiausia buvo susijęs su individualia kompozitorių
intencija garsuose užšifruoti vardus. Šie reiškiniai minėtini dar kaip Renesanso
epochos kūrėjų sumanymai: teigiama, kad Johannesas Ockeghemas (1410/25–
1497), Obrechtas, Dufay, des Prez ar Tinctoris skaitmenine abėcėle muzikoje
užšifravo savo pačių vardus (Tatlow & Griffiths, 2012); Dufay baladėje „Resvellies
vous et faites chiere lye“, sukurtoje 1423 m. Viktorijos Lorenzo Colonnos
(popiežiaus Martyno V dukterėčios) tuoktuvėms su Carlo Malatesta, buvo
užšifruoti minėtų asmenų vardai, nes kūrinio struktūroje pastebėti dėsningumai:
baladės apimtis 73 brevis sutampa su gematriniu pavardės Colonne šifru
(3 + 14 + 11 + 14 + 13 + 13 + 5 = 73), struktūriškai baladė skyla į tris padalas,
pirmojoje atkarpą su dainuojamu tekstu sudaro 71 garsas (gematrinis vardo
Martin kodas), garsų kiekis pirmosios padalos antros ir trečios frazių tenoro ir

kontratenoro partijose yra 87 (pavardės Malatesta gematrinis kodas) (Atlas,
1987). Personifikuoti skaitmeninės abėcėlės atvejai minimi ir klasicizmo muzikoje. Pavyzdžiui, Martha Frese iškėlė hipotezę apie Mozarto paskutinės operos
„Užburtoji fleita“ (1791) personažuose įkūnytus to laikotarpio „žozefiniškosios“
Vienos politinius veikėjus, nes remdamasi masoniškąja interpretacija ir skaitmenine abėcėle šios operos struktūriniame lygmenyje, garsų kombinacijose
identifikavo masonų ložės magistrą Ignacą von Borną (Ignaz von Born), imperatorių Juozapą II (Joseph) ir austrų imperatorienę, Vengrijos ir Bohemijos karalienę Mariją Teresę (Maria Theresa) (Frese, 1998). Sąmoningą skaitmeninės
abėcėlės panaudojimą liudija klasicizmo atstovo Johanno Christopho Faberio
(1778–1846) devynių dalių „Neu-erfundene obligate Composition“ („Naujoji
obligatinė kompozicija“), jos struktūroje užšifruotas vardo Ludovicus kodas:
vardą sudaro 9 raidės (sutampa su 9 kūrinio dalimis), kiekvienos dalies pradžioje
vietoj pavadinimo užrašyta po vieną vardo raidę ir ta raidė „ištariama“ muzikos
garsais trimito solo: pirmoje dalyje vietoj pavadinimo parašyta raidė „L“, trimitas
solo atlieka 20-ies garsų melodiją, antrojoje su pavadinimu „U“ skamba 200
garsų melodija ir t. t. Palyginus raidžių ir garsų skaičiaus atitikimus, keliama
prielaida, kad Faberis buvo susipažinęs ir panaudojo lotynų abėcėlės variantą:
nuo A – 1 iki I – 9, nuo K – 10 iki S – 90, nuo T – 100 iki Z – 500.
Skaitmeninės abėcėlės pavyzdžių muzikoje gausa išsiskiria Baroko epocha.
Čia dėmesys šiai komponavimo praktikai itin didelis, greta personifikuotų kodų
buvo gausiai naudojami šventųjų žodžių, monogramų, žodžių santraukų –
abreviatūrų, Kristaus ir kitų šifrų numerologiniai simboliai. Pavyzdžiui, minėta
Kuhnau kompozicija bibline tematika (šešios sonatos klavyrui „Musicalische
Vorstellung einiger biblischer Historien“, 1700) – tai išskirtinis ir paties kompozitoriaus patvirtintas skaičių abėcėlės panaudojimo muzikoje atvejis. Ciklo
anotacijoje Baroko autorius teigia, kad kūrinyje užšifruotas tam tikras vardas:
„[…] jei kas nors išdrįstų ir panorėtų tą vardą sužinoti, tokiam smalsuoliui
užduodu algebros galvosūkį (Algebraische Problema) kaip lusus ingenii
(matote, mano kūrinys yra tik žaidimas, ir nieko daugiau). Pirmiausia reikėtų
žinoti, kad kiekvieną raidę prilyginau skaičiui pagal raidės vietą abėcėlėje:
A = 1, B = 2 ir t. t. Taip pat skaitytoją informuoju, kad šifruojant panaudota
dviem raidėmis per daug arba per mažai. Tai padariau siekdamas, kad
iš karto nebūtų įmanoma įspėti vardo pagal paprastą raidžių skaitmeninių
analogų sumos rezultatą. Kaip žinome, vardą suseksite tik atlikę teisingus
apskaičiavimus. Štai jums algebros galvosūkis: raidžių suma yra lygi tam
tikram skaičiui.“45
Analizuojant buvo nustatyta, kad paslėptasis žodis yra „Stephani“ – tai Miunchene,
Hanoveryje, Diuseldorfe gyvenusio autoritetingo italų dvasininko ir politiko, Baroko teoretiko ir kompozitoriaus Agostino Stephani46 (arba Steffani, 1654–1728)
vardas. Wolfgangas Reichas, Kuhnau sonatų faksimilinio leidinio redaktorius,
mano, kad racionalistines kompozitoriaus sumanymo tendencijas lėmė jo gyvenimo aplinkybės: mokydamasis Dresdeno Kryžiaus mokykloje (Kreuzschule)
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ir Leipcigo universitete, jis tapo ne tik muzikos, bet ir teologijos, teisėtyros,
retorikos, matematikos ir užsienio kalbų žinovu, todėl būdamas „apdovanotas
neeiliniais moksliniais gebėjimais, mėgavosi virtuozine (netgi tironiška) galimybe
manipuliuoti ir susieti įvaldytas mokslo šakas“ (Kuhnau, 1700, p. 33). Štai tokį
galvosūkį Kuhnau pateikė biblinių sonatų anotacijoje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

visų vardo raidžių skaitmeninių ekvivalentų suma yra tam tikras skaičius;
šio skaičiaus ¼ gautume prie pirmos vardo raidės pridėję skaičių 4;
šio skaičiaus ⅛ gautume iš antros raidės atėmę 8;
prie trečios raidės pridėjus 1 rezultatas būtų lygus pirmos raidės skaitmeninio
ekvivalento ⅓;
iš paskutinių penkių raidžių sumos atėmę 4 gautume pirmų trijų raidžių
sumą;
ketvirta raidė savo skaičiumi yra tris kartus didesnė už prieš tai esančią;
prie pirmų keturių raidžių sumos pridėjus 7 gauto rezultato kvadratinė
šaknis būtų penktos raidės skaitmeninis ekvivalentas;
prie šeštos raidės pridėję 1 gautume penktos raidės kubo šaknį;
iš septintos raidės atėmę 2 arba prie penktos raidės pridėję 2 gautume visų
vardo raidžių sumos ⅛.

Rekonstravus pateiktą apskaičiavimų grandinę, buvo nustatyta, kad kompozitorius panaudojo tradicinės lotyniškosios skaičių abėcėlės variantą A = 1, B = 2
ir t. t., kurį pritaikius iššifruotas vardas Stephani, nustatyta raidžių skaitmeninių
ekvivalentų suma (skaičius 88), pagal vardo raidžių kombinaciją išspręstas
Kuhnau galvosūkis:
1) vardo raidžių suma lygi 88: S = 18, T = 19, E = 5, P = 15, H = 8, A = 1,
N = 13, I = 9;
2) pirma raidė S (18): 18 + 4 = 22, o 22 yra visos sumos (88) ¼;
3) antra raidė T (19): 19 – 8 = 11, o 11 yra visos sumos ⅛;
4) trečia raidė E (5): 5 + 1 = 6, o 6 yra pirmos raidės ⅓ dalis (S–18);
5) penkių paskutinių raidžių P, H, A, N, I suma yra 46, iš 46 atėmę 4 gauname
pirmų trijų raidžių S, T, E sumą 42;
6) ketvirta raidė P (15) lygi triskart padauginus raidę E (5): 5 x 3 = 15;
7) prie pirmų keturių raidžių S, T, E, P sumos 57 pridėję 7 gauname 64, o 64
yra raidės H (8) pakėlimas kvadratu: 82 = 64;
8) prie šeštos raidės A (1) pridėję 1 gauname 2, o 2 pakėlimas kubu lygus
prieš A einančiai raidei H (8): 23 = 8;
9) iš priešpaskutinės raidės N (13) atėmę arba prie paskutinės raidės I (9)
pridėję 2 gauname tą patį rezultatą – 11, o 11 yra visų vardo raidžių sumos
⅛ dalis.
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Mįslė, susijusi su kompozitoriaus žodžiais „panaudota dviem raidėmis per daug
arba per mažai“, galbūt reiškia, kad Kuhnau pasirinko ne tuo metu plačiai žinomą
itališkąjį Steffani variantą, o rečiau aptinkamą lotyniškąją Stephani formą (su
dviem pakeistomis raidėmis p ir h).

Tolesnis biblinių sonatų tyrimas atskleidė, kad ir skaičius 88, ir kiekvienos raidės
skaitmeninis ekvivalentas turi įtakos viso ciklo konstrukcijai. Pavyzdžiui, pirmą
sonatą sudaro aštuonios dalys – tiek vardas Stephani turi raidžių ir raidės H
skaitmeninis ekvivalentas; pirmų dviejų ir paskutinių dviejų sonatų dalių suma,
atitinkamai po 11 (8 ir 3 bei 6 ir 5), yra Kuhnau dažnai minima ⅛ trupmena
(skaičiaus 88 dalis); šeštą sonatą sudaro 11 padalų – ta pati trupmena ⅛;
pirmą sonatą sudaro 22 struktūrinės padalos – tai yra ¼ dalis (88); pirmų trijų
sonatų dalių skaičius 18 (8, 3 ir 7) yra raidės S atitikmuo; trečios sonatos padalų
skaičius 15 – raidės P atitikmuo; paskutinės sonatos dalių skaičius 5 yra raidės
E skaitmeninis ekvivalentas.
Atliekant ciklo analizę buvo tiriamos numerologinės sąsajos ir su sonatose
minimos Šventojo Rašto programos herojais. Pavyzdžiui, nustatyta, kad Stephani
skaitmeninis kodas 88 sutampa su antros biblinės sonatos „Karaliaus Sauliaus
išgydymas Dovydo muzikavimu“ dviejų pagrindinių veikėjų – izraeliečių piemens Dovydo ir karaliaus Sauliaus – vardų raidžių skaitmeninių ekvivalentų
suma (David 38 + Saul 50), o šios sonatos trijų dalių skaičius (3) veikiausiai
alegorizuoja su trimis dovanomis, minimomis pirmosios Samuelio knygos 16
skyriuje: „Isajis ėmė ąsilą, kurį apkrovė duona, vyno ąsočiu ir vienu ožiuku ir
nusiuntė per savo sūnų Dovydą Sauliui “ (I Sam 16,20; vertė J. J. Skvireckas,
išskirta – R. P.). Tokią hipotezę iškelti leido analogiškas sutapimas pirmoje
sonatoje „Dovydas ir Galijotas“: kodėl siužetui Kuhnau pasirinko šią biblinę
istoriją, galėtų būti skaičiaus 5 (raidės E atitikmens) paminėjimas sakraliajame
tekste apie Dovydo ir Galijoto kovą: „[…] pasiėmė savo lazdą, pasirinko iš upės
vagos penkis gludžius akmenis, įsidėjo į piemens maišelio kišenę ir, laikydamas rankoje svaidyklę, ėjo filistino link“ (I Sam 17,40; išskirta – R. P.). Skaičius
5 šioje sonatoje organizuoja ir ritminį Dovydo ir Galijoto kovos scenos piešinį:
charakteringos dvi penkiagarsės ritminės formulės, antroji formulė partitūroje
nuskamba 10 (5 x 2) kartų; dar vienas sutapimas – paskutiniuose 3 taktuose
tonaciją C-dur įtvirtina 69 garsų harmoninis kompleksas (Kuhnau naudojamos
vokiškosios vardo Galijotas versijos Goliath raidžių atitikmuo). Tuo pačiu principu
paaiškinamas trečios sonatos „Jokūbo vedybos“ dalių skaičius 7 – tai vienas iš
Pradžios knygos simbolių, vaizduojant Labano ir Jokūbo susitarimą: „Jokūbas
ištarnavo už Rachelę septynerius metus, bet jie atrodė jam tarsi keletas dienų –
taip labai ją mylėjo“ (Pr 29,20; išskirta – R. P.). Ketvirtos sonatos „Ezekijo mirtina
liga ir pasveikimas“ tridalė struktūra gali būti siejama su antrosios Karalių knygos
ištrauka, kur sakoma, kad karalius Ezekijas karštai meldėsi ir trečią dieną išgijo,
be to, Ezekijo ligos istorijoje tarsi sureikšmintas vardo Stephani ketvirtos raidės P
skaitmeninis ekvivalentas 15: „Prie tavo gyvenimo pridėsiu penkiolika metų, tave
ir šį miestą išlaisvinsiu […]“ (2 Kar 20,6; išskirta – R. P.)47.
Daug dėmesio tyrinėtojai skiria Bacho pavardės garsinei ir raidinei išraiškai,
susijusiai ir su fatališku susikryžiuojančių mažųjų sekundų, semantiškai
sudarančių kryžiaus grafiką, skambesiu, ir su vardo ir pavardės gematrinių
apskaičiavimų galimybėmis, vadovaujantis lotyniškuoju skaitmeninės abėcėlės
variantu. Muzikoje chrestomatiniu kompozitoriaus vardo užkodavimo pavyzdžiu
laikoma Fugos C-dur (GTK I t., BWV 846) tema, dėl keturiolikos garsų sandaros
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dažnai interpretuojama kaip Bacho autografas; neatsitiktine galima pavadinti
ir dalies „Credo“ (lot. „tikiu“) iš Mišių h-moll, BWV 232, apimtį – taktų sumos
skaičius 129 alegoriškai simbolizuoja triskart giedamą „Credo, Credo, Credo“,
patį žodį „Credo“ kompozitorius šioje dalyje kartoja iš viso 43 kartus (Maikapar,
1990, p. 24–26): C + R + E + D + O = 3 + 17 + 5 + 4 + 14 = 43, o skaičių 129
gauname triskart padauginę 43.
Aptarti pavyzdžiai rodo, kad skaitmeninės abėcėlės raiška muzikos kūrinyje – tai
konstruktyvus muzikinio ir verbalinio menų dialogas, kuriame kaip tarpininkas
funkcionuoja skaičius. XIX a. muzikinėje praktikoje itin paplito kita šio dialogo
forma – muzikinių slaptaraščių kūryba pasitelkiant kriptografijos techniką48. Šią
techniką XX a. papildė konstruktyvių Morzės abėcėlės principų perkėlimas į
muzikos sritį (apie tai plačiau žr. poskyryje „Muzikinė kriptografija kaip garso ir
žodžio bendravardiklis“, p. 49).
Bach
J. S. Bach
J. Bach
S. Bach
Johann Sebastian Bach
J. S. B.
Johann Bach
Sebastian Bach

49

4 (skaičiaus modulis 5)
41 (mod 5)
23 (mod 5)
32 (mod 5)
158 (mod 5)
29 (sutampa su monograma SDG)
72
103

13 pvz. Bacho vardo ir pavardės numerologinės kombinacijos; rankraščio fragmentas
su Fugos C-dur, BWV 846, 14-garse tema

A–Ω (α–ω) �
1 ir 24
Alpha ir Omega (pirma ir paskutinė graikų
abėcėlės raidės) – pradžia ir pabaiga,
Die-vas ir Sūnus
AERIS (lot. – oras)
AQUA (lot. – vanduo)
CREDO (lot. – Tikiu)
CRUCIFIXUS (lot. – nukryžiuotas)
CRUX (lot. – kryžius)
DEO (lot. – Dievas)
DEUS (lot. – Dievas)
FILIUS (lot. – sūnus)
GEIST (vok. – dvasia)
GLORIA (lot. – šlovė)
GOTT (vok. – Dievas)
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50
38
43
127
62
23
47
73
58
59
59

IGNIS (lot. – ugnis)
MARIA
MORS (lot. – mirtis)
MRA (Maria trumpinys)
PATER (lot. – tėvas)
SANCTUS (lot. – šventas)
SDG (Soli Deo Gloria)
SPIRITUS (lot. – dvasia)
SS (Sanctus Spiritus)
T (graik. Theos – Dievas)
TERRA (lot. – žemė)
TRINITAS (lot. – trejybė)
TRI-UNITAS (lot. – vienybė trejybėje)
UNITAS (lot. – vienybė)
VIRGO (lot. – mergelė)
VITA (lot. – gyvenimas)

14 pvz. Sakralių žodžių ir vardų, monogramų skaitmeniniai ekvivalentai pagal
skaitmeninę abėcėlę

56
40
61
30
57
92
29
125
36
19
59
105
125
80
67
49

IHC (graik. Ihcuc – Jėzus)
20
JJ (Jesu Juva – Jėzau padėk) 18
J.CHR
37
JESU
52
JESUS
70
XP

IC XC NIKA

IHS – 35
INRI – 48

CHRIST
CHRISTE
CHRISTUS
JESU CHRISTE
JESUS CHRIST

74
79
112
131
144

Kristaus vardo dvi pirmosios raidės graikų kalboje (ΧΡΙΣΤΟΣ), jų derinys
laikomas kryžiaus simboliu. Sukeitę raides vietomis → PX, gauname
žodžio Pax (lot. – taika) trumpinį.
Senoji Kristaus Viešpaties simbolio monograma (IC – pirma ir paskutinė
Ihcuc raidės, XC – pirma ir paskutinė Xpictoc raidės, NIKA – graikiškoji
Viešpaties reikšmė).
Graik. Ihsus – Jėzus, lot. In hoc signo – Štai ženklas, taip pat Jesus
Hominum Salvator – Jėzus žmonių Išganytojas.
Jesus Nazarenus Rex Judaeorum – Jėzus Nazarietis, žydų karalius; šį
užrašą virš nukryžiuotojo Jėzaus galvos pakabino Poncijus Pilotas.

15 pvz. Kristaus monogramos ir vardo variantai bei jų skaitmeninės išraiškos
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KONSTRUKTYVIEJI muzikos ir kitų menų 			
		sąveikos aspektai
Matematiškai suvokiamo grožio samprata, jo išraiška skaičių operacijomis,
simetrijos ir proporcijų dėsniais kaip grožio formulėmis gali būti jungiamoji
grandis atskleidžiant muzikos ir kitų menų – architektūros, literatūros, tapybos
sąsajas. Galima teigti, kad matematika tarsi bendras vardiklis įvairiose epochose
figūravo kaip gretinamų ir tarpusavy lyginamų menų konstruktyvaus ryšio
elementas, tos pačios skaičių proporcijos buvo suvokiamos kaip tobulo meno
kūrinio sąlyga ir architektūroje, ir muzikoje, ir dailėje ar poezijoje.

„Sustingusi muzika“ –
muzikos ir architektūros dialogai
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Dar antikiniame pasaulyje muzikos intervalų skaitmeninius santykius atitinkantys
architektūros pastatai buvo prilyginti darniam muzikos akordo skambesiui.
Muzikos harmonijos poveikį pasaulio sandarai iliustruojantis senovės graikų
mitas apie Dzeuso sūnų graikų dievą Amfioną50 taip pat aprašė muzikos ir
architektūros ryšį – Amfionui grojant Hermio padovanota lyra Tėbų miesto sienos
iškilo pačios, užburti akmenys ir sijos sugulė į reikiamas vietas51. Helenizmo
atstovas Vitruvijus manė, kad geras architektas turėtų „suprasti muziką, žinoti
apie sąskambių teoriją ir matematinius garsų santykius“ (Birnbaum, 2006,
p. 7). Kiek vėliau filosofas ir teologas šv. Augustinas (354–430) architektūrą
ir muziką pavadino seserimis – „skaičiaus vaikais“ (Warner Marien, 2005,
p. 210), o renesansinės italų architektūros atstovas Leonas Battista Alberti52
(1404–1472) traktate apie architektūrą („De re aedificatoria“, 1450) aprašė
architektūros mene taikomų proporcijų ir pitagoriečių nustatytų muzikos intervalų
santykių ryšį – muzikoje skaičių proporcijos pasireiškia kaip garsų intervalai,
o architektūroje – kaip plokštumos (aikščių, forumų) ar pastatų (senato rūmų,
aulų ir kt.) matmenys, – ir pateikė pavyzdžių, kad aikštės ar gatvės turėtų būti
projektuojamos laikantis proporcijų 2 : 3, 3 : 4, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4, 8 : 9 (Saleh
Pascha, 2004; Strohmayer, 2001). Palyginimui priminsime, kad šios skaičių formulės sutampa su pitagoriečių nustatytomis muzikos intervalų proporcijomis:
grynąja kvinta 2 : 3, grynąja kvarta 3 : 4, grynąja oktava 1 : 2, tonu 8 : 9.
Panašios pozicijos laikėsi ir kitas italų Renesanso architektas Andrea Palladio
(1508–1580), savo keturiose knygose apie architektūrą („I quattro libri
dell’architettura“, 1570) aprašęs pagrindines skaitmenines proporcijas, kuriomis
turėtų vadovautis architektai – tai pagrindinių muzikos intervalų atitikmenys
(Saleh Pascha, 2004, p. 75).
Aktyvų filosofų domėjimąsi muzikos ir architektūros sąveikos klausimais
atskleidžia XIX a. vokiečių mąstytojų darbai. Romantizme paskelbti tokie
konstruktyvūs veikalai kaip Johno Moore’o Capeso straipsnis „Music and
Architecture“ („Muzika ir architektūra“, leidinyje Fortnightly Review, 1867)

apie gotikinių katedrų ir kontrapunktinės muzikos kompozicijos analogijas ar
W. Schultzo „Die Harmonie in der Baukunst“ („Architektūros harmonija“, 1891)
apie proporcijų ir muzikos intervalų sąveiką architektūroje. Šiuo laikotarpiu
atsiranda metafora „sustingusi muzika“ (vok. gefrorene Musik 53), jos autorystė
priskiriama vokiškojo idealizmo atstovui Friedrichui Wilhelmui Josephui
Schellingui (1775–1854), teigusiam, kad muzika ir architektūra yra giminingi
alegoriniai menai, o savo veikale „Philosophie der Kunst“ („Meno filosofija“,
1802–1803) rašiusiam: „architektūra apskritai yra užšalusi muzika“54
(p. 593). Georgas Wilhelmas Friedrichas Hegelis (1770–1831) abiejų menų –
architektūros ir muzikos – bendru bruožu, esme nurodė jų skaitmeninį pagrindimą (vok. Zahlenge-setzlichkeit ) (Saleh Pascha, 2004, p. 128), nors anot
Hegelio, šie du menai atstovauja visiškai priešingoms kategorijoms. Johannas
Wolfgangas Goethe (1749–1832) dienoraštyje 1827–1829 m. paliko tokius
architektūros aforizmus: „nutilęs garsų menas“ (vok. verstummte Tonkunst ),
„nebyli muzika“ (vok. stumme Musik ), „sustingusi muzika“ (vok. erstarrte
Musik ), o Madame de Staël (1766–1817) kelionės į Italiją inspiruotame romane
„Corinne“ („Korina“, 1807) rašė: „Žvelgimas į šį paminklą yra tarsi nenutrūkstama ir nepajudinama muzika.“ 55 Beje, ir atvirkščiai – architektūros terminas
kaip sinonimas buvo pasiskolintas ir muzikos pasaulyje, kaip antai muziką
XIX a. mąstytojai vadino „ištirpusia, išsiliejusia architektūra“ (vok. aufgetautete
Baukunst, Friedricho Theodoro Vischerio sentencija) ar „tekančia architektūra“ 56
(vok. flüssige Architektur, Augusto Wilhelmo Amboso mintis). Vis dėlto šių menų
sąveikos interpretacija romantizmo darbuose nebuvo vienakryptė. Pavyzdžiui,
keturiose romantizmo filosofų schemose pavaizduotoje menų hierarchijoje
(vok.System der Künste) architektūros ir muzikos pozicija traktuojama skirtingai:
Schellingas ir Vischeris šių menų taisykles įvardija kaip kitų menų pagrindą, o
Hegelis ir Karlas Wilhelmas Ferdinandas Solgeris (1780–1819) architektūrą ir
muziką supriešina kaip simbolinį ir romantinį menus (žr. 16 pvz.).
Prieš tūkstantmečius pradėta kelti mintis apie bendrą muzikos ir architektūros
prigimtį ir jų sąveiką išliko aktuali ir XX a., tai patvirtina reikšmingi šio laikotarpio
darbai: Rudolfo Wittkowerio „Architectural Principles in the Age of Humanismus“
(„Humanizmo epochos architektūros principai“, 1949), vienas svarbiausių
muzikologijos veikalų apie muzikinio mąstymo ir muzikos teorijos įtaką žymiems
Renesanso architektams (pvz., Alberti arba Palladio); architektūros ir muzikos
paraleles analizuojantis Hanso Kayserio darbas „Harmonikale Proportionen
in der Baukunst“ („Harmoningos architektūros proporcijos“, 1958), Paulo von
Naredi-Rainerio „Architektur und Harmonie“ („Architektūra ir harmonija“, 1982),
Michaelio Brighto „Cities built to Music“ („Muzikiniai miestai“, 1984), Stefano
Fellnerio „Numerus sonorus. Musikalische Proportionen und Zahlenästhetik in
der Architektur...“ („Skambantys skaičiai. Muzikinės proporcijos ir skaičių estetika
architektūroje“, 1993), Peterio Bienzo „Le Corbusier und die Musik“ („Corbusier
ir muzika“, 1998) ar Fritzo Neumeyerio „Der Klang der Steine“ („Akmenų
skambesys“, 2001).
Įvairių epochų svarstymai apie muzikos ir architektūros sąsajas nuolat
kontrapunktavo su tuo, kaip visa tai praktiškai įgyvendinama architektūros
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Realieji, tikrieji menai

Idealieji menai

Vaizduojamieji menai

Poezija

Muzika

Plastika

Tapyba

Lyrika

Epas Drama

Reljefas Architektūra Skulptūra

Abstraktieji menai
Architektūra

Mėgdžiojamieji menai

Muzika

Skulptūra

Vaizduojamieji menai
Plastika Architektūra Tapyba

Simbolinis menas

Klasikinis menas

Architektūra

Plastika

Tapyba

Poezija

Laiko menai
Muzika

Poezija

Romantinis menas
Tapyba

Muzika

Poezija

Progresija į ,,dvasingumą“
16 pvz. Keturi menų sistemos variantai (pagal Schellingą, Vischerį, Solgerį ir Hegelį;
schemos sudarytos pagal Saleh Pascha, 2004, p. 100, 114, 128, 141)
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konstrukcijose ar muzikos kūriniuose, pastariesiems siekiant suteikti vizualią
išraišką. Pavyzdžiui, tyrinėdamas Apolono šventyklos liekanas antikiniame
Didimos mieste pietų Turkijoje, pastato matmenims pagrįsti Jensas Birnbaumas
pasitelkė muzikos teoriją ir nustatė, kad antikinės šventyklos proporcijos
ekvivalentiškos pitagoriečių apibrėžtoms muzikos intervalų skaitmeninėms
išraiškoms (Birnbaum, 2006). Escot teigimu, muzikos intervalų skaitmeniniai
santykiai akivaizdūs gotikinių bažnyčių matmenyse: oktavos intervalo skaitmeninė išraiška 1 : 2 sutampa su bažnyčios pagrindo ilgio ir pločio matmenų

santykiu, kvintos intervalo išraiška 2 : 3 atitinka bažnyčios bendro ilgio ir transepto /
skersinės navos santykį, kvartos intervalo santykis 3 : 4 lemia bažnyčios choro
matmenis, tercijos intervalas 4 : 5 „suskamba“ matuojant atstumus tarp bažnyčios
navos ir šoninių altorių (traktuojamų kaip vienetas). Analogijų su to laikotarpio
architektūra Escot įžvelgė ir Viduramžių kompozitorės Hildegardos von Bingen
(Hildegarda Bingenietė, 1098–1179) kūryboje, ištyrusi keturių antifonų struktūrą:
grafinio analizavimo metodu sudarius garsaeilio schemą antifonos „O pulcre
facies“ grafinė išraiška buvo palyginta su gotikiniam bažnyčios fasadui būdinga
konstrukcija (Escot, 1999, p. 9–16).
Kaip „skambantys muzikos atvaizdai“ dažnai analizuojami Renesanso
architektūros paminklai, pavyzdžiui, Šv. Pranciškaus katedros Riminyje (dar
vadinama Tempio Malatestiano) pastatas. Šią XIII a. statytą gotikinę katedrą
~1450 m. iš dalies rekonstravo architektas Alberti. Teigiama, kad jos matmenys
atspindi skaitmeninius muzikos intervalų santykius (Barthelmes, 1985). Tam
pačiam architektui priskiriami 1451 m. suprojektuoti rūmai Palazzo Rucellai
Florencijoje, tobulai iliustruojantys Alberti teoriją apie architektūrinių matmenų ir
muzikos intervalų sąveiką. Renesanso muzikoje architektūrinio pastato įkūnijimo
pavyzdžiu nurodomos anglų kompozitoriaus Leonelio Powerio (1370/1385–1445)
mišios „Alma Redemptoris mater“ („Maloningoji Atpirkėjo Motina“). Pastebėta,
kad šios kompozicijos cantus firmus ir kitų linijų tarpusavio santykis, išreiškiamas
skaičių eile 48 : 12 : 48 : 24 (atitinkamai redukcija 4 : 1 : 4 : 2), sutapo su
Alberti suprojektuoto Švč. Mergelės Marijos Naujosios bazilikos (Santa Maria
Novella) Florencijoje viršutinio fasado matmenimis (Tatlow & Griffiths, 2012). Itin
unikalų architektūros ir muzikos ryšį skaitmeniniu pagrindu iliustruoja ankstyvojo
Renesanso kompozitoriaus Dufay motetas „Nuper Rosarum Flores“ (1436). Ši
proginė kompozicija buvo skirta 1436 m. kovo 25 d. vykusio Florencijos katedros
įšventinimo Švč. Mergelės Marijos Gėlių vardu (Santa Maria del Fiore) garbei.
Tyrinėtojų teigimu, moteto muzikinio teksto formos ir ritminių menzūrų proporcijos
atkartojo architektūrinius šios katedros matmenis (Warren, 1973; Ryschawy
& Stoll, 1988; Wright, 1994): izoritminį motetą sudaro keturios padalos, joms
būdinga diminucinė menzūrų kaita, pirma padala užrašyta tempus perfectum
(atitinkamai metras 6/2), antroji – tempus imperfectum (metras 4/2), trečioji –
tempus imperfectum diminutum (metras 4/4, arba 2/2) ir ketvirtoji – tempus
perfectum diminutum (metras 6/4, arba 3/2). Ši menzūrų kaita, išreikšta skaičių
eile 6 : 4 : 2 : 3, atitiko architekto Filippo Brunelleschi (1377–1446) suprojektuoto
katedros kupolo proporcijas, t. y. tie patys skaičiai yra katedros navos, kryžmės,
apsidės ir skliauto aukščio matmenų santykiuose.
Architektūrinių įgarsinimų pavyzdžių aptinkame ir vėlesnių epochų muzikos
kompozicijose. Wolfgango Stechowo nuomone, Modesto Musorgskio (1839–
1881) „Kijevo vartai“ (iš ciklo fortepijonui „Parodos paveikslėliai“, 1874) nėra
vien tiesmuka Viktoro Hartmanno tapybos darbo transkripcija, bet veikiau
garsinė aliuzija į architektūrinę sandarą, o Debussy preliudo „La cathédrale
engloutie“ („Nugrimzdusi katedra“, 1910) skambesys tarsi ryškus architektūrinis
simbolis paveikia kaip ir Monet paveikslas su Ruano katedra (Stechow, 1953,
p. 324). Itin originalių architektūros „įgarsinimo“ sprendimų pateikė XX a.
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muzikos kompozicijos pirmavaizdžiu pasirinkus vizualųjį elementą. Pavyzdžiui,
Martinas Gardneris nurodo, kad brazilų kompozitoriaus Heitoro Villa-Loboso
(1887–1959) fortepijoninės kompozicijos „New York Skyline Melody“ („Niujorko
kontūrų melodija“, W407, 1939) inspiracija tapo grafinis pirmavaizdis – Niujorko
miesto siluetas, perkeltas į partitūrą naudojant milimetrizacijos metodą, lėmusį
atitinkamus garsų aukščius. Analogišku metodu gali būti analizuojama Sergejaus Prokofjevo (1891–1953) muzika kino filmui „Aleksandras Neviškis“ (rež. Sergejus Eisensteinas, 1938): žmonių ir kraštovaizdžių siluetus iš būsimo filmo kadrų
kompozitorius panaudojo garsų aukščiams penklinėje žymėti (Gardner, 1974,
p. 134; Gardner, 1992, p. 22). Anot Greggo Wagerio, pro Karlheinzo Stockhauseno (1928–2007) darbo kambario langą Paspelse, Šveicarijoje, matomi kalnų
kontūrai tapo jo kompozicijos „Gruppen“ trims orkestrams („Grupės“, 1957)
garsų aukščių prototipu, o ritminių blokų „apvalkalai“ tiksliai atkartojo kalnų linijas
(Wager, 1998, p. 84). Vizualaus pirmavaizdžio pasirinkimą taip pat iliustruoja
Larry’o Austino (g. 1930) fraktaliniai kanonai atlikėjams ir kompiuteriniam
ansambliui „Canadian Coastlines“ („Kanados krantai“, 1981): kompiuteriu
generuojamiems garsų aukščio, ritmo, tembro, dinamikos algoritmams buvo
pasirinkti Kanados pakrančių koordinačių duomenys (Dodge, 1988, p. 10). Šiuolaikinėje muzikoje kūrybinių inspiracijų pavyzdžiais minėtinos ir konkrečios
architektų figūros bei jų darbai. Antai vieno ryškiausių dabarties architektų
Danielio Libeskindo57 netradiciniai darbai ir erdvės užpildymo idėjos paskatino
kompozitorių Simoną Bainbridge’ą (g. 1952) sukurti „Music Space Reflection“
instrumentiniam ansambliui ir elektronikai („Muzikos erdvės refleksija“, 2006)
kaip architekto eksperimentinių statinių garsinį atvaizdą. Muzikos ir architektūros
sąveikos rezultatas XX a. retrospektyvoje susijęs su architekto Le Corbusier
statiniu – „Philips“ paviljonu. Edgard’o Varèse’o (1883–1965) „Poème électronique“
magnetofono juostai („Elektroninė poema“, 1958) buvo sukomponuota kaip šio
pastato architektūrinės sandaros „įgarsinimas“. To paties paviljono hiperbolinės
konstrukcijos inspiravo prie projekto dirbusio Xenakio kompozicijos orkestrui
„Metastasis“ (1953–1954) struktūrinius sprendimus – „Philips“ paviljono vaizdas
buvo „perkeltas“ į visos partitūros, styginių glissando grafiką.

Ut pictura musica –
muzikos ir dailės sąveika
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Konstruktyvi muzikos ir dailės sąveika aptariama dar Renesanso traktatuose,
juose minima muzikos ir tapybos paraleles atskleidžianti sąvoka ut pictura
musica (it. – muzika yra tapyba, tapyba yra muzika), funkcionavusi paraleliai
su dailės ir poezijos apibrėžimu ut pictura poesis58. Pavyzdžiui, italų dailininko
ir teoretiko Giano Paolo Lomazzo (1538–1592) įsitikinimu, tokių meistrų kaip
Leonardo da Vinci (1452–1519), Michelangelo (1475–1564) ar jo mokytojo Renesanso dailininko Gaudenzio Ferrari (1475/80–1546) kūrybai savitą proporcijų
meistriškumą lėmė menininkų suvoktos muzikos paslaptys, nes neišmanydamas
muzikos meno „dailininkas nebus tobulas“ 59; Florencijos dailininkas Giovanni
Balducci (~1560–~1600) muzikos ir tapybos pagrindu laikė skaičių proporcijas,

šiuos menus vadino seserimis, „kurių motina – matematika“, nes „kaip
kompozitoriui svarbu žemą ir aukštą balsą derinti tinkamomis proporcijomis su
viduriniais balsais, taip dailininkui rūpi sukurti teisingų proporcijų figūras“ (Korrick,
2003, p. 200).
Skaičiaus kaip bendravardiklio funkcionavimas akivaizdus ir svarstymuose apie
muzikos garsų ir spalvų analogijas. Spalvų skirstymą į septynias grupes senovės
Graikijoje atitinkamai lėmė pirmame skyriuje aptarta sferų harmonijos teorija
ir spalvų susiejimas su septyniais muzikos garsais bei septyniomis tuo metu
žinomais judančiais dangaus kūnais. Sferų harmonijos kontekste suformuota
muzikos sąskambiais grįsta spalvų harmonijos teorija, arba vadinamoji spectrumoctave, aktuali išliko iki XVI–XVII a.: kosmologinę spalvų interpretaciją tęsė
Hieronymus Cardanus (Gerolamo Cardano, 1501–1576), traktate „De subtilitate“
(„Apie subtilumą“, 1550) septynias spalvas susiejęs su septyniais skonio
elementais ir judančiais dangaus kūnais; muzikos intervalų ir spalvų atitikmenis
studijavęs Zarlino traktate apie harmoniją teigė, kad primos ir oktavos intervalai
atitinka baltą ir juodą spalvas, tarpiniai intervalai (kvinta, kvarta, tercija) –
atitinkamai žalią, raudoną ir žydrą spalvas60; Marinas Cureau de la Chambre
(1594–1669) pasiūlė iš muzikos perimti spalvų harmonijos sistemą ir muzikos
intervalų proporcijas perkėlė į spalvų tarpusavio santykius (traktatas „Nouvelles
observations et coniectures sur la nature de l’iris“ / „Naujos pastabos ir mintys
apie akies rainelės prigimtį“, 1650); apie spalvų ir muzikos garsų bei judančių
dangaus kūnų analogijas rašė Isaacas Newtonas (1642–1727, traktatas „Hypothesis of Light“ / „Apie šviesą“, 1675); Kircheris buvo sudaręs spalvų ir muzikos
garsų analogijų lentelę, išspausdintą traktate „Ars magna lucis et umbrae“
(„Didysis mokslas apie šviesą ir šešėlius“, 1646). Taip pat minėtini Kircherio
eksperimentai sukurti atmosferos blykčiojimą įvairiomis spalvomis skambant
muzikai, o vienas aktyviausių šios idėjos protagonistų mokslininkas jėzuitas
Louis Bertrand’as Castelas (1688–1757) mėgino sukonstruoti spalvų klavesiną
(clavecin oculaire, šią idėją 1893 m. įgyvendino britų dailininkas Alexanderis
W. Rimingtonas, sukurdamas spalvų vargonus).
XX a. pradžioje minimi Aleksandro Skriabino (1872–1915) sinestezijos eksperimentai, paremti Newtono spalvų teorija, jo kūrinyje „Prometėjas“ (1910)
užrašyta šviesos partija (Luce). Taip pat žinoma, kad Olivier Messiaenas
(1908–1992) garsų sąskambius tapatino su spalvomis: A-dur trigarsis su
seksta kompozitoriui skambėjo tarsi šviesiai žydra Viduržemio jūros ar dangaus
spalva (Griffiths / Messiaen, 2001, p. 496), o kompozicijos „Couleurs de la cité
céleste“ mažam pučiamųjų ir mušamųjų orkestrui („Dangaus miesto spalvos“,
1963) partitūroje akordus susiejo su tam tikromis spalvomis, parinktomis iš
Apreiškimų knygos tekstų (Schouest, 2000, p. 6). Garsine spalvų išraiška tapo
ir Stockhauseno septynių operų, sukurtų atitinkamoms savaitės dienoms, ciklas
„Licht: Die Sieben Tage der Woche“ („Šviesa: septynios savaitės dienos“, 1980–
2003), kuriame kiekvieną savaitės dieną kompozitorius tapatino su atitinkama
spalva: ketvirtadienis – žydra, šeštadienis – juoda, pirmadienis – šviesiai žalia,
antradienis – raudona, penktadienis – oranžinė, trečiadienis – šviesiai geltona,
sekmadienis – auksinė; kūrinio eskizuose išlikusi ištisa skirtingų elementų
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sistema, pagal kurią kiekvieną savaitės dieną reprezentavo ne tik konkreti
spalva, bet ir mineralas, brangakmenis, augalas, gyvūnas, etninė tauta, planeta,
žvaigždė (Wager, 1998, p. 112–113). Muzikos ir spalvų konstruktyvias sąsajas
iliustruoja ir Sofijos Gubaidulinos (g. 1931) kompozicija „Alleluja“ (1990). Anot
kompozitorės, spalvų sugėrimo į paviršių fizikiniai dėsniai, išreikšti skaičių
proporcijomis, padiktavo kūrinio struktūros matmenis: atsikartojo trukmės
parametre, lėmė atskirų dalių formas struktūriniuose santykiuose (Cenova,
2000, p. 25–27).
Dailės ir muzikos sąsajų pavyzdžiai lietuvių muzikoje, be abejo, identifikuojami
su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) kūryba, atskleidžiančia glaudų muzikos ir tapybos ryšį ir konstruktyviuoju aspektu. Jo dailės darbai dažnai
formuojami pagal muzikos komponavimo principus61, muzikos kūriniuose galima įžvelgti vadinamąjį grafinį ikoniškumą. Šias paraleles tarp nebaigtų ir
nepublikuotų kompozitoriaus variacijų „Easacas“ 62 (1906) melodinio piešinio ir
tais pačiais metais nutapyto paveikslų triptiko „Kibirkštys“ grafinių linijų tyrinėjo
Vytautas Landsbergis, Darius Kučinskas (Landsbergis, 1976, p. 210–216;
Kučinskas, 2004, p. 112; žr. 17 pvz.).
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17 pvz. Čiurlionio pirmų dviejų paveikslų iš ciklo „Kibirkštys“ ir variacijų „Easacas“ (1906)
pirmų dviejų taktų (rankraštis Čm–21, p. 211) grafinės analogijos

Muzikinė kriptografija kaip garso ir žodžio
bendravardiklis
Kriptografinio63 muzikos komponavimo praktikos kaip konstruktyvaus muzikinio
ir verbalinio menų dialogo koncepcinių svarstymų ištakos siejamos su antikiniuose šaltiniuose minimais poetais-muzikais Amfionu, Orfėju, biblinėmis
asmenybėmis karaliumi Dovydu ar Saliamonu. Estetinis muzikos garso ir žodžio
sąveikos traktavimas buvo neatskiriamas nuo konstruktyvių ryšių paieškos ir
pagrindimo. Į antikinius pavyzdžius atsigręžta Renesanso rašytojų svarstymuose, diskutuojant apie muzikinio ir verbalinio menų bendrybes. Anglų rašytojas George’as Puttenhamas (1529–1590) traktate „The Arte of English Poesie“
(„Anglų poezijos menas“, 1589) nurodė, kad svarbiausia poezijos ypatybė yra
harmoningas kalbėjimas ir rašymas, pasiekiamas proporcijomis, perkeltomis iš
muzikos meno64. Thomas Campionas (1567–1620) poetus prilygino muzikantams ir teigė, kad pasaulis paremtas simetrija ir proporcijomis, kylančiomis
iš muzikos ir pereinančiomis į poeziją – čia simetrija ir proporcijos lemia eilėraščių metrinius, prozodinius parametrus65. Baroko epochoje muzikinio ir verbalinio menų sąveika išsiskleidė retorinėje muzikos komponavimo tradicijoje
praktikuojant retorinių figūrų, afektų kaip prasminių ženklų įpynimą į muzikos
audinį ir taip sukuriant „grynosios“ (t. y. instrumentinės, be vokalinio teksto)
muzikos naratyvą; tuo laikotarpiu apibrėžtas muzikinių retorinių figūrų katalogas
kaip priemonė kitaip klausyti muzikos partitūrą, gebėti garsų sąskambiuose
išgirsti (perskaityti) tam tikrus ženklus (pranešimus). Praktinėje erdvėje muzikinio audinio „įtekstinimas“, taikant konkrečias užšifravimo technikas, tapo išties
patogiu komponavimo būdu originaliems muzikos kūrinio sprendimams įgyvendinti ir atvėrė galimybę pasireikšti subjektyvioms kūrėjo intencijoms, taikomoms
ne tik tradiciškai apibrėžtu, bet ir individualiu, subjektyviu aspektu.
Muzikinio ir verbalinio menų sąveikos nulemtas kriptografinės muzikos
praktikos klausimas teoriniuose darbuose aktyviai pradėtas kelti XV a.: vienas
pirmųjų muzikinių šifrų aprašytas Londono britų bibliotekoje saugomame
XV a. rankraštyje medicinos tema („Tractatus varii medicinales“, Sloane 351,
f.15b) – tai penkių skirtingo aukščio garsų ir penkių kiekvieno jų variantų (pagal
trukmę ir pan.) sistema (Sams, 2012; Shenton, 2008, p. 69–70). Tačiau dar X a.
anoniminiame traktate „Dialogus de musica“ („Dialogas apie muziką“, autorystė
priskiriama šv. Odui iš Kliuni, ~878–942) ar net Boecijaus „De institutione musica“
(„Muzikos pagrindai“, VI a. pr.) aptinkami raidinės notacijos, skirtos garsų
aukščių apibrėžimui ir praktiškai naudotos dar senovės Graikijoje, aprašymai
(Shenton, 2008, p. 69). Kitu aktualiu muzikinės kriptografijos įrodymu laikytina
garsų ir raidžių sistema, paskelbta 1602 m. modernios kriptografijos įkūrėju
vadinamo Giovanni Portos (Giambattista della Porta, ~1535–1615) traktate „De
furtivis litterarum notis“ („Apie slaptus raidžių ženklus“, 1563). Portos sudarytos
lentelės modelis buvo adaptuotas vėlesniuose – Danieliaus Schwenterio66,
Francio Godwino67, Athanasiaus Kircherio68, Casparo Schotto69, Johanno
Balthasaro Friderici70 darbuose (žr. 18 pvz.). Muzikinės kriptografijos variantų
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radosi ir kituose kriptografijai skirtuose veikaluose: pirmąja kriptografijos enciklopedija vadinamos Gustavo Selenaus (knygų kolekcininko BraunšveigoLiuneburgo hercogo Augusto, 1579–1666, pseudonimas) devintosios knygos
„Cryptomenytices et Cryptographiae“ (1624) šeštame skyriuje dėmesys telkiamas į muzikos meno ir žodinio pranešimo sąveikos galimybes; su abėcėlės
raidėmis sutapatintų konkrečių muzikos natų metodą 1641 m. susistemino
Česterio vyskupas Johnas Wilkinsas71 (1614–1672). Pastarojo sistema tapo
pagrindu italų mokslininko Francesco Lanos de Terzi (1631–1687) aprašytam
muzikinės notacijos šifrui72 (žr. 18 pvz.) ar vadinamajai Philipo Thicknesse’o
(1719–1792) harmoninei abėcėlei73. 1650 m. atitinkamą sistemą sukūręs
Kircheris muzikinės kriptografijos idėją perkėlė į orkestrą, pasiūlydamas keturių
paeiliui einančių garsų ir šešių instrumentų derinių kodą: pavyzdžiui, pirmu
instrumentu išgaunamas vienas garsas atitinka raidę A, du garsai – B ir t. t.
(Sams, 2012).

Porta
Porta
Schwenter
Schwenteris
Kircher
Kircheris
Schott
Schottas

b a c d e f g h i k l m n o y z r s t u w x
b a c d e f g h i k l m n o y z r s t u w x

q p
q p

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u x y z
a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v w x y z

18 pvz. Kircherio, Schotto, Schwenterio ir Portos muzikinės kriptografijos modelių schema
(pavyzdys parengtas pagal Tatlow, 1991); Wilkinso ir Terzi muzikinės kriptografijos
sistemos (iliustr. iš: Wilkins, 1694, p. 144; Terzi, 1670, 1 fig. po p. 252)
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Pasiūlyti originalūs komponavimo mechanizmai netruko įsilieti į įvairialypį muzikinio komponavimo praktikos arsenalą. Vienas pirmųjų aktualesnių muzikinės
kriptografijos pavyzdžių – tai garsų solmizacijos semantika Renesanso muzikoje.
Pavyzdžiui, garso re (d ) pabrėžimas / išryškinimas muzikos kūrinio partitūroje
buvo tapatinamas su „karaliumi“ (lot. Rex ), garsas sol (g ) prilygintas „saulei“
(lot. Solis). Tačiau muzikos komponavimas taikant raidinius muzikinio teksto
ekvivalentus daugiausia sietinas su individualių autografų „įrašymu“ muzikos
kūriniuose. Anot vieno svarbiausių muzikinės kriptografijos tyrinėtojų Erico
Samso74, Georgas Philippas Telemannas (1681–1767), kurdamas oratoriją „Der
Tag des Gerichts“ („Atpildo diena“, TWV 6: 8, 1762), galėjo būti susipažinęs su
vienu iš muzikinės kriptografijos modelių, nes kūrinio anotacijoje nurodė, kaip
muzikos garsuose slaptais kodais galima „perskaityti“ apie ambasadorių ir
generolų poelgius ir pareigas (Sams, 2012).
Remiantis muzikinės kriptografijos pavyzdžių įvairove nuo Renesanso epochos
iki XX a. kompozicijų bei stengiantis susisteminti garsinio kodo sudarymo atvejus
pastebėta, kad muzikos komponavimo praktikoje būdingi du raidžių kodavimo
garsuose principai. Tai:
1. atskirų simbolių, ženklų naudojimas – muzikinėje notacijoje įsitvirtinę atskirų
garsų raidiniai ekvivalentai, raidžių ir muzikos garsų tiesioginiai atitikmenys;
2. kompleksinės ženklų sistemos taikymas – tradiciškai apibrėžtos muzikinės
abėcėlės, individualios paties kompozitoriaus sudarytos garsų ir raidžių kodų
sistemos.
1. Muzikinis motyvas kaip garsinis šifras gali būti sudaromas iš muzikinėje
notacijoje įsitvirtinusių atskirų garsų raidinių ekvivalentų, kaip antai: garsas do
(c) – raidės C ekvivalentas; re (d) – D; mi bemol (es) – S; mi (e) – E; fa (f) –
F; sol (g) – G; la (a) – A; si bemol (b) – B; si (h) – H. Anot Griffithso, muzikos
praktikoje taikyti ir įvairesni to paties garso „įraidinimo“ būdai, pavyzdžiui, pagal
prancūziškąją tradiciją garsą re galima „skaityti“ ir kaip raidę R, mi – ir kaip M,
la – ir kaip L ir pan. (Griffiths, 2012).
Kanonišku muzikinės personifikacijos pavyzdžiu laikoma Bacho kūryba,
kurioje garsų motyvas b–a–c–h, ypač boso partijoje, skamba itin dažnai, todėl
veikiausiai buvo ne atsitiktinis, o sąmoningas kompozitoriaus siekis muzikos
garsų kodais įrašyti savo pavardę75. Enciklopediniu personifikuotos muzikinės
kriptografijos aspektu galima vadinti ir Roberto Schumanno (1810–1856)
kūrybą: fortepijoninėse jo pjesėse inkorporuoti kodai SCHA, CAA, ASCH,
ABEGG, garsų e–f derinys kaip Euzebijaus ir Florestano analogijos. Schumanno
„Variacijos Abegg tema“ (1830), kaip manoma, užkodavo muzikinę dedikaciją
grafienei Pauline’ai von Abegg; cikle „Karnavalas“ nuolat šmėžuojanti tema
es–c–h–a – paties kompozitoriaus vardo (SCHumAnn) garsinis šifras, jo žmonos
Claros Schumann (Wieck) vardo įgarsinimas motyvu c–a–a (ClArA). Greta
Schumanno dažnai nurodomas kitas romantizmo kūrėjas, domėjęsis ir praktiškai
taikęs muzikinės kriptografijos techniką savo kūryboje: remiantis biografiniais
gyvenimo faktais manoma, kad Johannesas Brahmsas (1833–1897) Sekstete
styginiams, op. 36, kaip atsisveikinimą su bičiule Agathe’a von Siebold (AgAtHE )
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įprasmino vadinamąjį „Agatos motyvą“ a–g–a–h–e, o Fugoje vargonams as-moll
garsais b–a–h–es užkodavo savo paties vardą (BrAHmS). Samsas yra
nustatęs, kad Brahmso muzikoje šmėžuojantis motyvas gis–e–a gali būti
„perskaitomas“ kaip garsinė Giselos von Arnim vardo transkripcija (Gis–E–La)
(Sams, 1971). Muzikos kriptografinių pavyzdžių turiningumu ir įvairove išsiskiria
Edwardo Elgaro76 (1857–1934) kūriniai – 1885 m. sukurto dueto seserims
Gedgems melodijoje kompozitorius „įrašė“ jų pavardę (garsų seka g–e–d–g–e);
oratorijos „Gerontijaus sapnas“ (1900) demonų chore užšifravo jo muzikos kritikų pavardes; variacijos „Enigma“ (1899, angl. Enigma – mįslė) kupinos paslaptingų galvosūkių – variacijų pavadinimuose įrašyti raidiniai kodai, kuriuose, manoma, paslėpti kompozitoriaus ir jo draugų vardai (Jones, 2004; Sams, 2012).
Tarp patvirtintų muzikinės kriptografijos pavyzdžių XIX a. muzikos kompozicijose
minimi ir šie atvejai: Aleksandro Glazunovo Siuita fortepijonui „Sascha“, op. 2,
sumanyta kompozitoriaus augintinio vardui Saša „įgarsinti“; Césario Cui Pirmasis
skerco, op. 1, paremtas dviem garsų motyvais b–a–b–e–g ir c–c, užkodavusiais
kompozitoriaus žmonos mergautinę pavardę BAmBErG ir jo paties inicialus;
Bedřicho Smetanos kūriniuose galime aptikti autografą b–es (BS) ir pan.
Konkretaus muzikos garso susiejimas su raide kaip personifikuoto autografo
ženklas aptinkamas ir XX a. muzikoje. Itin dažnai įžvelgiamas Dmitrijaus
Šostakovičiaus (1906–1975) kodas. Jo vardo vokiškosios versijos raidžių
monograma DSCH – d–es–c–h ne tik inkorporuojama paties autoriaus kūriniuose
(muzikinis autografas paliktas Styginių kvartete Nr. 8, simfonijose Nr. 10 ir 15,
Koncerte Nr. 1 smuikui ir Koncerte Nr. 1 violončelei ir pan.), bet inspiravo ir kitus
XX a. kompozitorius savo muzikoje įamžinti rusų menininko vardą: motyvas
d–es–c–h skamba Benjamino Britteno (1913–1976) proginėje kantatoje „Rejoice
in the Lamb“ (1943) ir operoje „The Rape of Lucretia“ („Lukrecijos išniekinimas“,
1946); motyvo intonacinė struktūra plačiai išnaudota Alfredo Schnittke’s (1934–
1998) preliude „In memoriam Šostakovičiui“ (1975); rusų kompozitorius Edisonas
Denisovas (1929–1996) Šostakovičiui dedikavo kompozicijas „DSCH“ (1969)
ir Sonatą saksofonui (1970); motyvas skamba Dmitrijaus Smirnovo (g. 1948)
antifonoje dviem smuikams „DSCH“(1999). Kita įtakinga monograma, plačiai
pasitaikanti XX a. muzikiniuose tekstuose, skirta Pauliui Sacherui77, kurio 70-ojo
gimtadienio proga 1976 m. dvylikai įvairių šalių kompozitorių – Holligerui, Berio,
Lutosławskiui, Boulezui, Dutilleux, Brittenui, Halffterui, Ginasterai ir kt. – buvo
užsakyta sukurti pjesę violončelei es–a–c–h–e–d (SACHER) tema.
Tarp kitų muzikinių autografų XX a. muzikoje išskiriami pavyzdžiai: Albano
Bergo Kameriniame koncerte (1923–1925) užkoduotos Naujosios Vienos
kompozitorių trejeto pavardės SCHBEG (Schoenberg), EBE (Webern) ir BEG
(Berg); jo „Lyrinėje siuitoje“ (1925–1926) sudaryti motyvai iš kompozitoriaus
vardo ir pavardės bei jo mylimosios Hannos Fuchs-Robettin (1896–1964)
monogramų a–b ir h–f. Smirnovo teigimu, Trečiojo fortepijoninio trio „Tri-o-tri“
pagrindiniame garsų motyve d–es–e–f–a–(p)h jis užšifravo savo paties ir šeimos
narių inicialus.
Kalbant apie lietuvių muziką, kriptografijos pavyzdžiai ypač akivaizdūs Čiurlionio
kūryboje. Jo variacijų „Sefaa Esec“ (VL 258, 1904) temoje implikuotas Stefanijos

Leskiewicz kriptografinis kodas StEFAniA LESkiEwiCz arba variacijose
„Besacas“ (VL 265, 1904–1905) įrašyta garsinė dedikacija kompozitoriaus
draugui dailininkui Bolesławui Czarkowskiui BolESłAw CzArkowSki. Anot
Dariaus Kučinsko, iš lenkiškos kompozitoriaus vardo transkripcijos MIkołAj
konStAnty CzurlAniS atrinktas raidžių garsinis derinys e–as–a–c–as koduoja
variacijų „Easacas“ (1906) garsines struktūras (Kučinskas, 2004, p. 92, 108).
Minėtinos ir Balio Dvariono (1904–1972) manipuliacijos garsiniu kodu A Es B D,
kuriuo kompozitorius įprasmino savo ir žmonos Aldonos Smilgaitės inicialus.
2. Muzikos kūrinio kriptografinis komponavimas gali būti įgyvendinamas naudojant apibrėžtą garsų ir raidžių ekvivalentų sistemą, pavyzdžiui, muzikinę
abėcėlę, kuri gali būti tradiciškai įsitvirtinusi ir eksploatuojama muzikos
komponavimo praktikoje (viena iš tų, kokios buvo pasiūlytos dar Renesanso
rašytojų darbuose, 17 ir 18 pvz.) ar paties kompozitoriaus sudaryta sistema.
Vienu paskutinių tokios sistemos pavyzdžių buvo kompozitoriaus Michaelio
Haydno (1737–1806) sudaryta ir praktiškai naudota itin tobula muzikinių šifrų
sistema, pritaikyta visoms 28 vokiškosios abėcėlės raidėms, kuri tarp amžininkų,
deja, nepaplito (Shenton, 2008, p. 72; Sams, 2012).
Rafinuotomis slaptaraščių galimybėmis pasižyminti kriptografinių muzikinių
abėcėlių sistema buvo atgaivinta XX a. pradžioje, vienu pirmųjų muzikinės
kriptografijos koduotojų šiuo laikotarpiu nurodomas Maurice’as Ravelis (1875–
1937). 1909 m. kurdamas fortepijoninį menuetą Josepho Haydno mirties 100osioms metinėms („Menuet sur le nom d’Haydn“), prancūzų kompozitorius
pastarojo vardą įamžino panaudodamas 7 x 4 muzikinės kriptografijos sistemą.
Šią sistemą Ravelis taikė ir 1922 m. muzikos kūrinyje, kriptografiniu kodu
pagerbdamas kompozitorių Gabrielį Fauré (1845–1924). Pastarojo vardą savo
kūrinyje „Variations on the name Gabriel Fauré“ 1949 m. įgarsino Arnoldas Baxas
(1883–1953), pasinaudodamas ta pačia Ravelio kriptografine sistema. Kitas
bendros kriptografinės sistemos XX a. muzikoje panaudojimas sietinas su Albert'o
Rousselio (1869–1937) vardu, kurį 1929 m. jo jubiliejui dedikuotuose kūriniuose
užkodavo Francis Poulencas, Arthuras Honeggeras, Darius Milhaud, Jacques’as
Ibert’as (Poulencas kriptografiniam muzikos užrašymui naudojosi 8 x 3 sistema,
Honeggero praktikuota kriptografinė sistema artima M. Haydno variantui).

19 pvz. Ravelio „Menuet sur le nom d’Haydn“; pirmieji taktai su kūrinio
pradžioje pateiktu Haydno muzikiniu kodu
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Gana išplėtotą kriptografinio muzikos komponavimo teoriją XX a. muzikos
panoramoje pateikė ir praktiškai taikė Messiaenas. Didžiuma šio kompozitoriaus
sukurtos muzikos jam pirmiausia turėjo paramuzikinę reikšmę, siekiant sukurti
tokią muzikos kalbą, kuria būtų galima komunikuoti (Messiaeno vartotas
pranc. terminas langage communicable; Shenton, 2008, p. 35, 69). Muzikinio
komunikavimo priemonę prancūzų autorius įgyvendino sukurdamas savo raidžių
transkripcijos į muzikos garsus sistemą, pagal ją kompozicijos vargonams
„Méditations sur la mystère de la Sainte Trinité“ („Meditacijos apie Švč. Trejybės
paslaptį“, 1969) garsuose užkodavo citatas prancūzų kalba iš šv. Tomo Akviniečio
„Summa theologica“. Kūrinio anotacijoje detaliai aprašydamas šią sistemą
kompozitorius nurodė raidžių abėcėlės pagrindu pasirinkęs vokiškąją muzikinių
garsų abėcėlę a, b, c, d, e, f, g, h, o kitas raides sugretinęs pagal fonetines grupes. Kiekvieną raidę šioje abėcėlėje reprezentuoja ne tik garso aukštis, bet ir
apibrėžta trukmė. Tą patį metodą Messiaenas panaudojo ir kompozicijoje „Des
canyons aux étoiles...“ (1971–1974).
Tarp kitų originalių kriptografinių sistemų autorių minėtinas rusų kompozitorius
Dmitrijus Smirnovas, kūrinio styginių kvartetui ir varpui „Kanonas Stravinskiui
atminti“ („Kанон памяти Cтравинского (Deum de Deo)“78, 1998 / 2001) garsuose
užšifravęs Igorio Stravinskio vardą pagal originalią kriptografinę sistemą, kurią
pritaikė ir „Metaplasm 1“ (2002) komponavimo procesui; kompozicijoje „The
Guardians of Space“ („Erdvės sargybiniai“, 1994) jis eksperimentavo su literatūrinio teksto anglų kalba perkėlimu į muzikos erdvę, tam sukūręs ne atskirų
garsų, o muzikos intervalų ir raidžių atitikmenų sistemą. Tiriant nustatyta, kad
ciklo „Du fragmentai“ kontrabosui („Two fragments“, 1976 / 1998) antros pjesės
pirmuose penkiuose garsuose, pasitelkęs paties sukurtą kriptografinę sistemą,
Smirnovas užkodavo savo žmonos Elenos vardą.
Lietuvių muzikos panoramoje muzikinės kriptografijos sistemų aspektu minėtinas
atvejis – tai Čiurlionio rankraščiuose aptiktas asmeninis kriptografinis lenkiškos
abėcėlės ir muzikos garsų šifras, kuriuo savo paties vardo kodu kompozitorius
pradėjo kurti „Kompozicijos“ eskizą (žr. 20 pvz.). Tarp pastarojo dešimtmečio
lietuvių kompozitorių, praktiškai adaptuojančių savo kuriamas kriptografines
sistemas, minėtinas Marius Baranauskas (g. 1978), pjesėje orkestrui „Kalbėjimas“
(2002) ir vėlesnėse kompozicijose naudojantis paties susikurtą raidžių ir muzikinų
elementų atitikmenų sistemą.
Prie muzikinės kriptografijos galima priskirti ir Morzės abėcėlės79 panaudojimą
kūrybiniam procesui. Praėjus beveik šimtmečiui po to, kai buvo sukurta dirbtinė
abėcėlė, XX a. į šią kodų sistemą dėmesį atkreipė ir kompozitoriai dėl jos
elementų kaitoje užkoduoto ritmiškumo. Pavyzdžiui, muzikos kūrinio ritminio
parametro organizavimas pagal Morzės abėcėlės sistemą suteikė galimybę
Boulezui kompozicijoje septynioms violončelėms „Messagesquisse“ (1976)
įrašyti dedikaciją Pauliui Sacherui: bičiulio pavardė, pasitelkus Morzės kodus,
nuolat pasirodo atskirų instrumentų ritminiame piešinyje, o 118 takte išsiskleidžia
visu pavidalu šešių violončelių vertikalėje. Anot vokiečių eksperimentinės
muzikos ir performansų kūrėjo Gerhardo Stäblerio (g. 1949), jo kūrinyje „O
Muro“ vokalui ir dviem arba trims mušamiesiems (1992) Morzės sistema

nulėmė muzikinio ritmo organizavimą: čia kompozitorius portugalų poeto Pedro
Tierros eilėraštį „Rosa“ ne tiesiogiai citavo, o perkodavo į Morzės abėcėlės
simbolius ir literatūrinį tekstą atkūrė ritmo piešinyje (Ehrler, 2000, p. 15).
Smirnovo teigimu, „Elegijos“ violončelei solo (1997) ritminį akompanimentą
sudaro garso C (didžiosios oktavos do) kartojimas atitinkamomis ritmo verčių
grupėmis, sudėliotomis pagal Morzės abėcėlės elementus ir taip užšifravusiomis jo mokytojo rusų kompozitoriaus Edisono Denisovo vardą. Itin įvairus
Morzės sistemos panaudojimas Smirnovo kūryboje yra jo bagatelės „Ciphers“
(„Kodai“, 2005), kuriose pritaikytos įvairios garsų kodavimo galimybės: ne tik
Morzės abėcėlės, bet ir kriptografinių kodų implikacijos bei skaitmeninės
(pavyzdžiui, Fibonacci skaičių) manipuliacijos. Morzės abėcėlės panaudojimą
iliustruoja pirma pjesė „Invention (Morse-Bach)“ ir trečia pjesė „Morse-Music“:
bagatelių ritmo piešinyje „įrašyti“ verbalūs kodai „Bach J S“ ir „Music“. Be to,
pirmoje pjesėje garsų audinį sudaro tik keturgarsis kodas b–a–c–h ir jo perstatymai; trečioji bagatelė sukomponuota kaip dvibalsis griežtas ritmo kanonas,
garsinė konstrukcija paremta dvylikatone „vėduokliškai“ išsiskleidžiančia serija,
kurios originalas skamba dešinėje rankoje, kairėje – serijos inversija ir ritmo
kanonas:
a–b–g–gis–h–c–fis–f–e–cis–d–es.
Pastebėta, kad raidės „c“ garsiniame lygmenyje kompozitorius paliko ir
autobiografinį keturių garsų d–es–f–e motyvą, kurį galima interpretuoti kaip
paties autoriaus (Dmitri Smirnov) ir jo žmonos (Elena Firsova) vardų garsinius
atitikmenis.

20 pvz. Čiurlionio sudarytos abėcėlės ir muzikos garsų pavyzdys (viršuje) bei taip ir neįgyvendintos
„Kompozicijos“ eskizas (1906 m. rankraščiai: Čm–21, p. 260; Čm–6, p. 00411)
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21 pvz. Smirnovo bagatelių „Invention (Morse-Bach)“ ir „Music“ ritmas,
koduojantis pranešimus Morzės abėcėle
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Musica mathematica praktikoje:
analizės aspektai
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XX–XXI a. muzikos konstruktyvaus komponavimo praktika – tai įvairialypis rezultatas, kuriame koegzistuoja ankstesnių epochų matematinės manipuliacijos
ir šiuolaikinės inovacijos. Todėl muzikinės partitūros analizėje taikytinas platus
analitinių procedūrų spektras nuo universalių, pavyzdžiui, Renesanso, klasicizmo
muzikos skaitmeninių šifrų tyrimo metodologijų iki naujų kompozicinių procesų
tyrimų prieigų ieškojimo. Be tradicinių garsų aukščio, ritmikos, muzikinio laiko /
trukmės, dinamikos, tembro / sonorinio muzikos kūrinio parametrų, analizuojamas
ir garsinės išraiškos arsenalas, akivaizdžiai pasipildęs artikuliacijos manierų,
dinamikos skalių, grupių, sluoksnių, politempų ir kitais aspektais. Tyrimams
siūloma taikyti grynai matematines procedūras, sudarančias galimybę nustatyti
ir išvesti, pavyzdžiui, pirminius, tam tikrą prasmę generuojančius ar kūrinio struktūrą organizuojančius skaičius. Tai:
• skaitmeninio modulio išvedimas (daugiaženklis skaičius sumavimo būdu
redukuojamas iki vienženklio);
• skaitmeninės šaknies nustatymas;
• diminucijos ir augmentacijos veiksmai.
Tokie matematiniai veiksmai reiškia ypatingą pradinio skaičiaus prasmės
sustiprinimą, nes pritaikius skaitmeninio modulio, šaknies nustatymo ar
diminucijos veiksmą ir pradinį daugiaženklį skaičių redukavus iki vienženklio
rezultato, daugiaženklis skaičius interpretuojamas kaip pastarojo variantas ir
jam suteikiamos visos skaičiaus „pirmavaizdžio“ prasmės. Pavyzdžiui, skaičiaus
10 krikščioniškojoje numerologijoje skleidžiama semantika gali būti pritaikyta jo
skaitmeninėms augmentacijoms – 20, 30, 100, 1000 ir pan. Antai 1000 gali būti
interpretuojamas kaip ypač sureikšminta skaičiaus 10 prasmė, nes yra pastarojo
pakėlimas kubu, t. y. sustiprinimas Švč. Trejybės simboliu. Krikščioniškojoje
numerologijoje skaičiaus daugyba iš trijų – itin svarbus veiksmas (tokiu atveju
skaičius 9 interpretuojamas kaip trejeto trigubos sandaugos 3 x 3 rezultatas – itin
sakralus skaičius).
Muzikos kūrinio analizės objektu pasirinkus garsų aukščio parametrą, gali būti
tiriama:
• garsų kiekis skalėje;
• pasirinktos struktūrinės atkarpos (temos, vieno balso linijos, akordo, frazės ir
t. t.) garsų užgavimo kiekio apskaičiavimas pagal Key stroke metodą80;
• garsai gali būti suvedami į tam tikrą garsaeilį (klasterinis rodiklis);
apskaičiuojamas skalę sudarantis garsų kiekis;
• taikomas Alleno Forte’o garsų aukščių užrašymo skaičiais metodas: garsų
aukščių prilyginimas sveikųjų skaičių eilei nuo 0 iki 11 (c – 0, cis – 1 ir t. t.).

Tonacinio parametro tyrimai. Tonalios muzikos kūrinyje matematizuoto
komponavimo aspektu konkrečios tonacijos skaitmenine emblema tampa
prieraktinių jos ženklų kiekis81. Tačiau šiuolaikinėje muzikoje skaitmeniniu
pagrindu, skaičių formule gali būti išreiškiami ne tiek tonacijų, kiek konkrečių
garsinių centrų, pavyzdžiui, dviejų vyraujančių garsų tarpusavio giminingumo
santykiai, pavyzdžiui:
• dodekafoninėje muzikoje apskaičiuojami dvylikagarsės sekos rodikliai;
• serialistinėse kompozicijose minėtinas totaliojo serializmo reiškinys –
visų muzikos parametrų (trukmės, dinamikos, garsų aukščio, štrichų)
konstruktyvizmas, šiuos parametrus vienijančiu vardikliu pasirenkant
skaičių;
• sonorizmo principo kuriamą audiacinį efektą taip pat galima racionaliai
pagrįsti (pavyzdžiui, perėjimas iš vieno garsinio bloko į kitą išreiškiamas
garsinius blokus sudarančių garsų, trukmės kiekybiniais santykiais).
Atliekant kūrinio vertikalės „apskaitą“, siūloma atkreipti dėmesį į:
• partitūrą sudarančių sluoksnių, balsų, linijų skaičių;
• vertikalės rodiklių pastovumo arba kintamumo tendencijas (pavyzdžiui, kaip
visame kūrinyje išlaikoma to paties balsų kiekio vertikalė arba koks skaičius
organizuoja akordinės faktūros vertikalę, kiek garsų sudaro akordą ir kaip
šis garsų kiekis kinta ir pan.).
Muzikinio laiko parametro tyrimai apima tokius muzikos kūrinio formos elementus kaip kūrinio padalos, taktai, stambesnių ir smulkesnių ritminių struktūrų
trukmių logika, ritmo piešinio formavimas arba muzikinio laiko elementus –
ritmo formulių sudarymą, taktų grupių sutvarkymą, skirtingų metrų santykio
nustatymą. Tokiu atveju tiriami skaičių santykiai tarp sudėtinių kūrinio dalių,
padalų, nustatomos kompozicijos skaidymo į smulkesnes formos atkarpas ar
fazes galimybės, apskaičiuojamos struktūrinių kūrinio padalų, fragmentų, teminių
darinių apimtys taktų grupių požiūriu. Analizuojant ritminių santykių modelius,
gali būti atliekamos šios procedūros:
• sumuojami konkrečių ritminių verčių rodikliai;
• kompoziciniame tekste išskiriamos įtakingos ritminės formulės, nustatomi
jų raiškos dėsningumai (kiek kartų kompozitorius kartoja tą pačią ritminę
figūrą, kelios ir kokios skirtingos ritminės vertės sudaro kompoziciškai reikšmingo darinio ritminį kompleksą, kokia ritminio darinio trukmė, matuojant jį
pasirinktu laiko vienetu, kokie vidiniai ritminio darinio sandaros ypatumai);
• tiriama skaičių eilių įtaka ritmo procesui – ritminių formulių, metro kaitos
sudarymui, taktų grupavimui.
Tema ar teminis (branduolinis) motyvas – svarbiausias kūrinio vaizdinys ir
kompozicinis-konstrukcinis elementas, kurio skaitmeninei interpretacijai kompleksiškai taikomi įvairių prieš tai aptartų muzikinių parametrų tyrimai. Temos
parametro skaitmeninimas gali būti analizuojamas šiais aspektais:
• temos ar potemių vedimų kiekio, jos pavidalų (originali, transponuota ir pan.)
apskaičiavimai;
• apimtis taktais (pustakčiais);
• temos ritminė struktūra;
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• temą sudarančių garsų skaičius;
• garsaeilio ypatybės82.
Įtikinamai atlikta muzikos kūrinio analizė, taikytų veiksmų pagrįstumas ir paveikumas pasiekiamas tada, kai pavyksta atrasti ir išgryninti pirminį konstrukcinį elementą, skaičių kaip pirmapradę garsus organizuojančią struktūrą, įrodyti
totalų skaitmens funkcionavimą garsų medžiagoje. Tokiu atveju sumarinis analitinių procedūrų kompleksas (matematinių apskaičiavimų ir muzikos kūrinio
įvairių parametrų analitiniai veiksmai) telkiamas į kūrinio struktūrą suvienijančio
konstruktyvaus elemento, pavyzdžiui, muzikos kūrinio įvairių parametrų
organizacijoje išnyrančio bazinio skaičiaus ir jo kompozicinės sklaidos tyrimą,
įrodantis muzikos kūrinyje egzistuojantį monoskaitmeninį, monokonstruktyvųjį
principą, kuris sujungia konceptualių muzikinių parametrų duomenis bei interpretuojamas ir kaip komponavimo įrankis, ir kaip sąmoninga, prasminė paties
opuso kompozicinio teksto radimosi prielaida ar priežastis.
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antras skyrius

Matematinių technikų reevoliucija
XX–XXI a. muzikos kompozicijose
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Šiame skyriuje daugiabriaunis fenomenas musica mathematica XX–XXI a.
plotmėje nagrinėjamas kaip ankstesnių epochų patirčių, skirtingų konstruktyvių
manipuliacijų kompendiumas, sakytume, net savaip eklektiška samplaika, nes
analizuojant kūrybinio proceso ypatumus susiduriama su muzikos komponavimo
praktikoje tradiciškai nusistovėjusiais adityvumo, progresijų, simetrijos modeliais,
atgaivinamos antikinių proporcijų, kabalistinių skaičių, krikščioniškosios numerologijos ir skaitmenizuotos semantikos tradicijos. Būtų teisinga pastebėti, kad
tokią muzikos komponavimo „įrankių“ įvairovę galėjo sukelti modernioje pasaulėžiūroje dominuojanti individualumo, išskirtinumo siekiamybė, pasireiškusi ypač
personifikuotomis kompozitorių intencijomis. Atrodytų, kaip niekad anksčiau kūrybinė muzikos erdvė kupina originalių rezultatų paieškų, šiuolaikinės muzikos
opusai slepia ne universaliai determinuotą, o tik jiems savitą specialų „iššifravimo“
būdą ar skaitmeninės interpretacijos variantą. Dažniausiai konkretų semantinį ar
loginį kodą nustatyti be autoriaus įsikišimo (jo paties paliudijimo ar pan.) yra sunku
ir netgi neįmanoma, mat daugeliu atvejų šiuolaikinė muzikos kompozicija tėra
vienkartinė tam tikros idėjos realizacija, konkretus modelis taikomas tik to kūrinio
atveju. Vis dėlto susisteminti ir apibendrinti matematizuotų komponavimo technikų reevoliuciją XX–XXI a. meninių realizacijų plotmėje yra pajėgu, jei pasitelktume konstruktyvumo ir semantikos dichotomiškumą, savitą dar tūkstantmečio
musica mathematica reiškinio daugialypumui. Beje, ir šiuolaikinėje muzikoje suminė ankstesnių epochų tradicijų sklaida gali būti diferencijuojama į, pirma, grynai
formalius-konstruktyvius, o antra, prasminius-simbolinius skaičiaus įdiegimo
muzikos partitūrose būdus. Tyrimai parodė, kad šie du būdai funkcionuoja ir
atskirai, ir kaip sintetinė jų sąveika tame pačiame muzikos kūrinyje.

Konstruktyvaus muzikos komponavimo
			
aspektai
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Konstrukcinio mato taikymas garsams organizuoti yra grynai technologinio
pobūdžio, kai skaitmenimis manipuliuojama kaip struktūrinančiais modeliais.
Racionali skaičių prigimtis išnyra skirtinguose muzikos kūrinio parametruose,
pavyzdžiui, lemia bendrą garsų aukščio organizaciją ar originalios serijos, kūrinio
melodijos vidinės sandaros ypatumus, įsiterpia į viso kūrinio, jo padalų ar dar
smulkesnių garsinių vienetų trukmės parametrą, veikia ritminio piešinio reljefą
ir pan. Konstruktyvaus muzikos komponavimo atveju pasirinkta skaitmeninė
formulė, tam tikra progresija ar kitas matematinis modelis tėra kūrybinio veiksmo,
kompozitoriaus meninės laboratorijos „įrankis“. Tokie šiuolaikinės muzikos komponavimo atvejai toliau pristatomi gana skirtingų partitūrų pavyzdžiais, o analitiniai pastebėjimai jungiami pagal bendras kūrybines intencijas. Tai:
• skaitmeninių proporcijų ir progresijų implikacijos muzikoje, apimančios antikinių proporcijų, Fibonacci ir kitų progresijų panaudojimą;

•
•
•

simetriškumo algoritmų raiška, simetrijos ir asimetrijos konfrontacija;
politempų, poliritmų, polimetrų kaip konstruktyvių renesansinių muzikos komponavimo principų reevoliucija;
kombinatorinių veiksmų taikymas, pasitelkiant įvairialypius transformacinius
(permutacijų, rotacijų ir pan.) modelius.

Skaitmeninių proporcijų ir progresijų implikacijos
muzikoje
Retrospektyviai nagrinėjant skaitmeninių proporcijų ir progresijų implikacijų
muzikoje reiškinį pirmame skyriuje buvo išryškinta priežastis, kodėl šios
manipuliacijos įvairiais laikais intrigavo meno kūrėjus. Tai skaičių santykiuose
ir progresijose slypintys universalūs loginiai kodai, ne elementariai „sausą“, bet
elegantiškai rafinuotą racionalumą įkūnijanti vidinė skaičių tvarka kaip visuotinės
harmonijos pagrindas. Todėl suprantama, kad šie istoriškai „nepajudinami“
ir „nepaneigiami“ dėsniai sėkmingai adaptuojami ir XX–XXI a. muzikoje; joje
gausiai manipuliuojama antikinėje Graikijoje apibrėžtomis geometrine, aritmetine ir harmonine proporcijomis ir jomis remiantis sudarytomis progresijomis,
garsų erdvė struktūrinama Fibonacci skaičių ir iš jų išvestų Luko, Evangelijos
skaičių sekomis, susiduriame su kitomis matematiškai apibrėžtomis sekomis,
pavyzdžiui, pirminių (Erastoteno) skaičių eile ar matematiko Marino Mersenne’o
skaičiais.
Antikinės skaičių proporcijos ir progresijos. Antikos laikais iškelta mintis
apie grožio užrašymą matematinėmis formulėmis liko paveiki vėlesnėse
epochose ir tapo vienu pagrindinių grožio (arba harmonijos) principų. Savo
logine prigimtimi, kuriai būdingas nuoseklus „auginimas“, dėmesį patraukusios
aritmetinė, geometrinė ir harmoninė proporcijos ir progresijos akivaizdžios ir
XX–XXI a. muzikos kompozicijose. Tyrimai parodė, kad jų modeliai dažniausiai
pasitelkiami konstruktyviam muzikinio ritmo organizavimui. Pavyzdžiui, Charlesas Ivesas (1874–1954) aritmetinio santykio dėsnį į muziką perkėlė Styginių
kvarteto Nr. 2 (1913–1915) antroje dalyje, kurdamas nuoseklią fugos temos
ritminio piešinio diminuciją – vienos ketvirtinės smulkinimą į dvi aštuntines,
paskui – į aštuntinių triolę, tada – į keturias šešioliktines ir t. t.:
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Taisyklingos aritmetinės sekos dėsnis lemia Boriso Blacherio (1903–1975) ciklo
„Ornamentai“ (1950) dviejų etiudų (Nr. 1 ir 2) ritminį piešinį, Etiudo Nr. 3 ritminio
parametro sandaroje aptinkamos šios progresijos nuotrupos 2–3–4, 3–4–5
ir 4–5–6, o Etiudo Nr. 7 atskirų taktų trukmė aštuntinėmis ritminėmis vertėmis
sukomponuota pagal retrogradinę ir nuolat ilginamą aritmetinę skaičių seką
(žr. 22 pvz.):
			
8 7 – 8 7 6 – 8 7 6 5 – 8 7 6 5 4 ir t. t.
Prancūzijoje reziduojantis amerikiečių minimalistas Tomas Johnsonas (g. 1939)
savo pjesės vargonams „Mélodie de six notes“ („Šešių garsų melodija“, 1986)
trukmės parametro organizacijai pasitelkė kiek kitokią progresavimo logiką:
kūrinį sudarančios keturios padalos viena už kitą yra ilgesnės po septynis
kartus. Lietuvių kūryboje minėtinas originalios progresinės sistemos atvejis – tai
Osvaldo Balakausko (g. 1937) sukurta ir įvairiose kompozicijose taikoma ritmo
organizavimo sistema. Ji sudaryta iš trijų serijų: pirmajai būdingas pagrindinio
vieneto trukmės progresiškas dalijimas, antrajai – pagrindinio vieneto trukmės
progresiškas didinimas, trečiajai – to paties ritmo vieneto progresija (Mikėnaitė,
2000, p. 16–17). Visos šios serijos padiktavo, pavyzdžiui, lietuvių autoriaus
sonatos fortepijonui „Kaskados“ (1967) ritminę sandarą.

8 7 – 8 7 6 – 8 7 6 5 – 8 7 6 5 4 ir t. t.

stacc.
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22 pvz. Blacherio Etiudo Nr. 7 metroritminis piešinys
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Galima sakyti, kad skaitmeninių santykių taikymas muzikos kūrinio ritminiam
parametrui yra itin patogus dėl paties ritmo prigimtyje užkoduoto konstruktyvumo. Tačiau skaičių progresijos adaptuojamos ir melodiniame lygmenyje.
Pavyzdžiui, melodijos piešinio kaitą reguliuojanti geometrinės progresijos
logika būdinga Johnsono kompozicijai „Doublings for double bass“ („Dvejinimai
kontrabosui“, 1980): pjesės pradžioje skambančią dvigarsę melodiją toliau
kompozitorius pildo naujais garsais, garsų kiekį nuosekliai didindamas geometriniu
santykiu: iš 2 garsų melodinės „ląstelės“ išauginama 4 garsų melodija, paskui 8,
16, 32 garsų ir t. t.
O. Messiaeno „Quatre études de rythme“
Rafinuota ir originalia komponavimo technika išsiskiria prancūzų kompozitoriaus Olivier Messiaeno figūra. Jo kompozicijos teorijoje naudojama
tokia sąvoka kaip „chromatinė trukmių seka“, apibūdinanti šio autoriaus
kūryboje naudotą aritmetine progresija paremtą ritminių verčių eilę. Praktiškai ją kompozitorius pritaikė, pavyzdžiui, kurdamas etiudo „Île de feu II“
(„Ugnies sala Nr. 2“) iš ciklo „Quatre études de rythme“ („Keturi ritminiai
etiudai“ 83, 1949–1950) dvylikagarsės serijos ritmą: chromatine trukmių
seka yra užrašyta etiudo antraštėje pateikta garsų serija-prototipas,
suformuotas chromatiniu garsailiu žemyn nuo h iki c, kiekvienas serijos
garsas už prieš tai esantį ilgesnis viena šešioliktine verte (žr. 23 pvz.).
Šiame etiude, vėliau ir simfoninėje kompozicijoje „Chronochromie“ („Chronochromija“, 1959–1960), Messiaenas, siekdamas sukurti įvairovę iš tos
pačios muzikinės medžiagos, panaudojo originalią interversijų techniką
(angl. interversion – tarpvariantinė; detali etiudo analizė pateikiama poskyryje „Transformaciniai (kombinatorikos, permutacijų, rotacijų) modeliai“,
p. 102). To paties ciklo trečiojo etiudo „Neumes rythmiques“ („Ritminės
neumos“) ritminėje organizacijoje susiduriame su sudėtingesne, itin rafinuota aritmetinės progresijos raiška – tai „trigubos linijos“ principu dėstoma
skaičių seka:
		

1–6–11, 2–7–12, 3–8–13 ir t. t. (žr. 24 pvz.).

Aritmetine formule 1 : 2 : 3 galima pagrįsti ir antrojo etiudo „Mode de valeurs
et d’intensités“ („Trukmės ir intensyvumo būdai“) audinyje panaudotas
3 ritmo serijas po 12 garsų: jų eilės tvarką reguliuoja trukmės vienetai,
aritmetiškai atrenkami iš prieš tai buvusios serijos, o tarpusavy šios serijos
gretinamos geometriniu santykiu 1 : 2 : 4 (žr. 25 pvz.).
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23 pvz. Messiaeno etiudo „Île de feu II“ garsų serija-prototipas ir
chromatinė trukmių seka
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24 pvz. Messiaeno etiudo „Neumes rythmiques“ ritminis „trigubos linijos“ principas
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25 pvz. Aritmetinės ir geometrinės progresijų dėsniai Messiaeno etiude
„Mode de valeurs et d’intensités“
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S. Dikčiūtės „Septynių tiltų misterija“
Lietuvių kompozitorės Snieguolės Dikčiūtės (g. 1966) kūrybiniuose sumanymuose racionalus konstruktyvumas dažnai susipina su simboliniu
naratyvu. Tai iliustruoja vokalinis ciklas „Septynių tiltų misterija“ (1991),
kurio semantinės potekstės analizuojamos poskyryje „Sakraliųjų skaičių
implikacijos“ (p. 124). Ši kompozicija aktuali ir savo konstrukcija, įvairiuose
jos parametruose išnyra geometrinės ir aritmetinės progresijų modeliai.
Pavyzdžiui, septyniose dalyse simetriškai panaudotų keturių ritmo serijų
vidiniai santykiai grindžiami aritmetine logika, o kiekvieną dalį reprezentuojantys ritmo vienetai tarpusavyje sudaro geometrinį santykį. Tai atskleidžia sudaryta visų septynių dalių ritminio piešinio redukcija (žr. 26 pvz.).
Nuoseklaus aritmetinio žingsnio principas santykinai įžvelgiamas ir kūrinį
suvienijančio „baltosios diatonikos“ garsaeilio formavime: iš pradžių garsų
serija ir jos rotaciniai pavidalai sudaromi nuo garso e, paskui nuosekliai
nuo f, g, a, h, c ir d.
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26 pvz. Dikčiūtės „Septynių tiltų misterijos“ ritminė organizacija:
geometrinės ir aritmetinės progresijų dėsniai

S. Reicho „Music for pieces of Wood“
Antikinių skaičių formulių įtaką galima įžvelgti vieno pirmųjų repetityvinės muzikos krypties (atsiradusios Niujorke XX a. 7 dešimtmetyje) atstovo
Steve’o Reicho (g. 1936) kompozicijoje perkusiniams „Music for pieces of
Wood“ („Muzika medžio gabalėliams“, 1973), kuri ne tik pratęsė kompozitoriaus paieškas perkusinių tembrų srityje84, bet ir atskleidžia šiam kūrėjui būdingą racionalų ritminio kūrinio parametro sprendimą. Anot Johnsono, Reicho muzikos užnugaryje slypi griežta, akivaizdi arba maskuojama,
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logika (Johnson, 1989, p. 35–36). Šį teiginį galima pritaikyti ir analizuojamai kompozicijai, nes joje manipuliuojama progresinėmis ritmo formulėmis kaip konstruktyviais komponavimo principais, nulėmusiais logiškai
ištobulintą pjesės struktūrą. Kūrinyje dalyvauja penki atlikėjai, toninėmis
me-dinėmis lazdelėmis vertikalėje išgaunantys keturių tonų seriją
a–h–cis–dis. Tokį ribotą garsų arsenalą Reichas papildo kitų parametrų
organizacijos įvairove. Pirma, 59 taktų apimties pjesėje triskart pakeičiamas metras kūrinį suskaido į tris padalas, o metro pokyčiuose (pirma
padala 6/4, antra – 4/4, trečia – 3/4) įžvelgiamas senovės Graikijoje
nustatytos harmoninės formulės 3 : 4 : 6 retrogradas. Antra, tam tikri antikinių skaičių santykių dėsningumai būdingi ir ritminio parametro organizacijai. Pirmo atlikėjo partija ritminiu požiūriu yra gana monotoniška dėl jai
būdingos  ir  kaitos. Tai atsveria rafinuotas II–V partijų ritminis piešinys,
kuriam saviti ritmo formulių perstatymai ir organiškas jų susipynimas, nes
kiekvienos padalos ritminį piešinį kompozitorius modeliuoja iš ankstesnėje padaloje panaudotos ritminės figūros. Sudarius „Music for pieces of
Wood“ ritmo schemą (žr. 28 pvz.) išryškėjo, kad kompozicija į tris padalas
skaidoma ne tik dėl naujų metro nuorodų įvedimo. Tai yra ir ritminio parametro pokyčių riboženkliai. Pavyzdžiui, pirmoje padaloje susidaro simetriškos partijų poros: II ir V, III ir IV, jas vienija ta pati ritmo formulė ir
jos rotacija; bendras ritminis modelis II ir V partijas sujungia ir antroje bei
trečioje padalose, bet III ir IV partijų ritminiai piešiniai šiose atkarpose
nesutampa, jose skirtingai naudojami tos pačios ritmo formulės perstatymai (žr. schemą, 28 pvz.). Sudaryta atlikėjų įstojimo schema parodė, kad
konstruktyviai buvo išspręstos III, IV ir V partijų pradžios: kitas atlikėjas
įstoja tik ankstesniam visiškai pagrojus ritmo formulę (žr. 29 pvz.). Oištyrus,
kaip kompozitorius į kūrinio medžiagą įpina visą ritmo formulę, buvo
nustatyta, kad formulės viduje taikoma aritmetinė progresija – kiekviename
naujame takte į ritmo formulę įtraukiama po vieną garsą, pamažu užpildant
ritmo piešinį (tai būdinga III, IV, V atlikėjų partijose, kaip matyti 30 pvz.).
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27 pvz. Reicho „Music for pieces of Wood“ 18–20 t.; tonų serijos vertikali eksplikacija
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28 pvz. Reicho „Music for pieces of wood“ ritminio parametro analizė
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29 pvz. Reicho „Music for pieces of wood“; atlikėjų įstojimo grafika
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Taktai		
Ritmo formulės „auginimas“
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30 pvz. Reicho „Music for pieces of wood“; ritmo formulės „prieaugis“
IV perkusininko partijoje, 11–18 t.
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S. Thiele's „Proportionen“
Vokiečių kompozitoriaus Siegfriedo Thiele’s (g. 1934) kūrybinio braižo
savitumas – muzikos gyvybingumo ir konstruktyvių skaičiavimų darna –
taikoma ir jo dodekafoninei partitūrai „Proportionen“ obojui, violončelei
ir fortepijonui („Proporcijos“, 1971), kurios struktūroje išnyra paties
kompozitoriaus įvardytų skaitmeninių proporcijų dėsniai. Konstruktyvizmo
apraiškas liudija ne tik kūrinio pavadinimas, bet ir skaitmeniniai įrašai
partitūroje: greta trijų dalių pavadinimų „Subjectum“, „Interludium“ ir
„Toccatina toccatissima“ kompozitorius užrašė skaičių formules 5 : 4 : 3,
1 : 1 ir 1 : 2 : 3 ir anotacijoje patikslino, kad santykis 5 : 4 : 3 lemia pirmos
dalies laiko parametrą (taktų grupių, metro skaidymą), proporcija 1 : 1
organizuoja antros dalies instrumentuotę (obojaus ir violončelės partijos
melodinius procesus), proporcija 1 : 2 : 3 taikoma trečios dalies balsams
tarpusavyje derinti85. Ištyrus atskirose dalyse skambančių trijų dvylikagarsių serijų struktūrą, nustatyta, kad šios skaičių proporcijos paveikė ir garsų organizaciją – pagal skaičių formules buvo atliktas intervalų „prieaugis“
ir serijų struktūros vėduokliškas išskleidimas (kaip matyti 31 pvz.). Pavyzdžiui, pirmos dalies garsinės medžiagos pagrindas – aukštyn ir žemyn
simetriškai plečiama serija g–e–gis–h–fis–d–a–cis–f–c–b–es su būdinga
intervalų progresija m3–m3–d3–d3–gr4–gr4. Šių intervalų pustonių kiekio
skaitmeninė išraiška sutampa su dalies pavadinime nurodytos skaičių
formulės retrogradu 3 (m3) : 4 (d3) : 5 (gr4). Analogiškai sukonstruotos
ir antros bei trečios dalių dodekafoninės serijos. Taip pat buvo nustatyta,
kad minėtos skaitmeninės proporcijos lėmė ir metroritminį parametrą.
Pavyzdžiui, proporcija 5 : 4 : 3 „Subjectum“ dalyje lėmė nuolatinį keturių
metro nuorodų 1/4, 3/4, 4/4 ir 5/4 kaitaliojamą. Metro pokyčiai pagal
proporcijos santykius ypač ryškūs antroje „Subjectum“ padaloje, 53–80 t.,
ir kodoje, 103–112 t. (žr. 32 pvz.). O skaitmeninių santykių įtaka
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31 pvz. Thiele’s „Proportionen“ trys dvylikagarsės serijos; vėduoklinis išskleidimas ir
ritminio piešinio progresija
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5
4

4
4

3
4

3
4

4
4

5
4

5
4

4
4

3
4

5
4

32 pvz. Thiele’s „Proportionen“ pirma dalis „Subjectum“; metro nuorodų kaita
pagal skaičių santykį 5 : 4 : 3: viršuje – antroje padaloje (53–80 t.),
apačioje – trečios padalos atkarpoje (103–112 t.)
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„Proportionen“ ritmo organizacijai reiškiasi kaip instrumentų partijų ritminės
organizacijos darna. Pavyzdžiui, pirmos dalies pradžioje obojaus partija komponuojama šešioliktinių () penkiolėmis (5), violončelė griežia aštuntinių ()
triolėmis (3), o fortepijono partijai būdingas keturių (4) šešioliktinių () judėjimas. Paskui šis poliritminis kompleksas keičiamas vertikalėje, o baigiamajame
„Subjectum“ takte (112 t.) visų instrumentų partijose skambančios dodekafoninės serijos ritmas išsiskleidžia kaip skaičių proporcijos 3 : 4 : 5 (santykio 5 : 4 : 3
retrogradas) atitikmuo (žr. 33 pvz.).
Antra dalis „Interludium“ su kraštinėmis kontrastuoja laisvu judėjimu, čia nėra
metro nuorodų ir takto brūkšnių, o dvylikagarsė serija sukomponuota kaip totaliojo serializmo pavyzdys – kiekvieną garsą charakterizuoja tam tikras dinaminis,
artikuliacinis, trukmės vienetas (žr. 34 pvz.). Kompozitoriaus nurodyta skaičių
formulė 1 : 1 šioje dalyje gali būti interpretuojama kaip dviejų instrumentų –
obojaus ir violončelės – partijų lygiavertiškumo, tapatumo išraiška.
Trečioje dalyje „Toccatina toccatissima“ kompoziciniam procesui sugrąžinamas
skaitmeninių santykių konstruktyvumas, čia proporcija 1 : 2 : 3 lemia balsų
kaitą vertikalėje – vėl manipuliuojama trio sudėtimi. Dėsningumai buvo įžvelgti
apskaičiavus, kiek taktų ir keli instrumentai vienu metu skamba vertikalėje, ir
gautus rezultatus transkribavus į skaičių seką. Analizuojant šios dalies metro
nuorodų kaitą skaičių proporcijos sklaida taip pat nustatyta. Pavyzdžiui, 1–36 t.
atkarpoje vienu metu manipuliuojama dviem skaitmeninėmis struktūromis:
metro nuorodos užrašytos pagal aritmetinę skaičių progresiją nuo 2 iki 7, taktų
grupėse susidaro proporcijos 1 : 2 : 3 santykis. Šioje atkarpoje skaičių rodikliai
išdėstyti veidrodiniu atspindžiu (žr. 35 pvz.). 37–68 t. metro nuorodas užrašant
išryškėja simetriška skaičių eilė, panaudojant aritmetinę progresiją 2–3–4–5–6–7.
Šie pastebėjimai leidžia teigti, kad „Proportionen“ dalių pavadinimuose įrašyti
skaitmeniniai santykiai ir aritmetinės progresijos principas Thiele’ei padėjo kaip
komponavimo įrankis instrumentinio trio partitūroje.
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33 pvz. Thiele’s „Proportionen“ pirma dalis „Subjectum“; skaitmeninės proporcijos 3 : 4 : 5 įtaka
29–30, 32–33, 89–90 ir 112 taktų poliritmijai
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34 pvz. Thiele’s „Proportionen“ antra dalis „Interludium“; pradžia – totalioji serija
Instrumentų kiekis viename takte:

1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 3
3

2

1

1

2

3

3

2

1

Aritmetinė progresija 2–3–4–5–6–7

¾ 2/8 ¾ 3/8 ¾ 4/8 ¾ 5/8 ¾ 6/8 ¾ 7/8 ¾ 7/8 ¾ 6/8 ¾ 5/8 ¾ 4/8 ¾ 3/8 ¾ 2/8

Metras

Taktų sk.

3 1 2 1 1 etc. 1

2

3

3

2

1

1

2

3

Simetriški dariniai
Metro progresija 37–68 taktų atkarpoje

2/4 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 2/4 7/8 6/8 5/8 4/8 3/8 2/8 2/4
Taktų sk. 8
1 1
1 1 1 1
8 1 1 1 1 1
1 4
Metras

35 pvz. Thiele’s „Proportionen“ trečia dalis „Toccatina toccatissima“; proporcijos 1 : 2 : 3 raiška
instrumentuotės vertikalėje 1–26 t. atkarpoje ir metro progresijoje 37–68 t. atkarpoje
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J. Cage’o „First Construction“
Abstrakti skaitmenizacija Johno Cage’o86 (1912–1992) kūryboje aptinkama kaip laiko matavimo simbolika – tai tylos kompozicija 4’33” (1952),
kurios pavadinime užrašyta kūrinio trukmė minutėmis ir sekundėmis,
antroji jos versija 0’00” (1962), kompozicija 59½ bet kokiems keturiems
instrumentams (1953), 34’44.774” ir 31’57.9864” pianistui (1954),
26’1.1499” styginiam instrumentui (1953–1955) ar 27’10.554” perkusininkui (1956). Skaičius tapo ir įspūdingos Cage’o kūrinių serijos, vadinamųjų number pieces, inspiracija (pradedant 1987-aisiais. per penkerius
metus iš viso buvo sukurti 43 kūriniai87). Tačiau dar ankstyvuosiuose
XX a. 4–5 dešimtmečio Cage’o kūriniuose savitai pasireiškė konstruktyvumo tendencija, ypač ryški griežta ritmine struktūra paremtame perkusininkų sekstete „First Construction“(„Pirmoji konstrukcija“, 1939) ar
kompozicijoje „Imaginary Landscape No. 1“ („Vaizduotės peizažas Nr. 1“,
1939). Pastaroji žymėjo ne tik pirmuosius kompozitoriaus eksperimentus
pasitelkiant elektroninę muziką88, bet ir susidomėjimą „trukmės blokų“
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konstruktyvumu, kai kūrinio ritminis piešinys komponuojamas pagal iš
anksto sudarytą schemą. „Imaginary Landscape No. 1“ savitas taktų grupavimas pagal skaičių seką 5–5–5–1–5–5–5–2–5–5–5–3–4: penkiataktes
grupes kompozitorius atskyrė trumpučiais interliudais, jų apimtis taktais
yra progresuojanti nuo 1 iki 3 ir kūrinys baigiamas 4 taktų koda. Griffithsas
tokio laiko organizacijos principo, suintrigavusio Cage’ą, prototipu nurodo
dar 1924 m. sukurtą George’o Antheilio „Ballet mécanique“ („Mechaninis
baletas“) (Griffiths, 1981, p. 11).
„Imaginary Landscape No. 1“ eksperimentiškai pritaikytos ritminių struktūrų technikos galimybes kompozitorius išplėtė netrukus sukurtame
sekstete perkusiniams „First Construction“, kurį ištyrus pastebėta, kad
taktų grupių organizaciją lėmė simetriška skaičių seka 4–3–2–3–4
(žr. 36 pvz.). Anot Cage’o, struktūrinio „First Construction“ organizavimo
idėja siejasi su Eriko Satie (1866–1925) pjesei „Choses vues à droite et à
gauche (sans lunettes)“ („Kairėje ir dešinėje matomi dalykai (be akinių)“)
būdingu dviejų–trijų–keturių taktų kombinacijų žaidimu89.
„First Construction“ sudaryta iš 16 kompozicinių blokų, sugrupuotų į penkias padalas po 4, 3, 2, 3 ir 4 blokus kiekvienoje, ir 9 taktų kodos, jos
taktai sugrupuoti pagal skaičių seką 2–3–4 (žr. 37 pvz.). Cage’o teigimu90,
pirma padala – tai ekspozicija, kitos keturios – plėtojimas. 16 blokų padalijimą į penkias padalas lėmusios skaičių sekos 4–3–2–3–4 įtaka
buvo nustatyta ir pačių blokų viduje: kiekvieną bloką sudaro po 16 taktų,
skaidomų į penkias frazes po 4, 3, 2, 3 ir 4 taktus (kaip matyti 38 pvz.).
Tai rodo „trukmės blokų“ idėjos totalumą, nes tam pačiam trukmės proporcijų santykiui kompozitorius siekė pajungti įvairius parametrus, mikrolygmenyje – atskirų dalių taktų grupavimo ypatumuose atkartodamas kompozicijos makroformos sandarą (schema, 36 pvz.).
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Koda

16
4–3–2–3–4			

36 pvz. Cage’o „First Construction“; simetriška 4–3–2–3–4 makrostruktūra

2–3–4
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KODA 		
P

2 taktų grupė		
slowing down very much to the end

Sleigh Bells

Gong
(edge)

6

3 taktų grupė

Thunder swept

Tam tam
(edge)

center

center

4 taktų grupė
dim.

dim.

dim.

dim.
edge

center

37 pvz. Cage’o „First Construction“ koda; skaitmeninė taktų organizacija 2–3–4
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4 taktų grupė			

3 taktų grupė

= 96 (Moderately fast)
Thunderskert

1
String Piano with Assistant

2
pedal troughout

Oxen Bells

Rubber Beaters

3
Thunderskert

4
Thunderskert

5
Thunderskert

6

2 taktų grupė		
Orchestral Bells

Brake Drums

3 taktų grupė

Metal Beaters

Leather covered Beaters

Turkish Cymbals Soft Beaters

Muted Gongs

Soft Beaters

.........
Iš viso 16 taktų
38 pvz. Cage’o „First Construction“; pirmojo bloko atkarpa, 1–11 t. Bloką sudaro
16 simetriškai grupuojamų taktų 4–3–2–3–4
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Fibonacci ir iš jos išvestos skaičių sekos. Nūdienos muzikos komponavimo
praktikoje matomas itin aktyvus ir sąmoningas garsų erdvės organizavimas
Fibonacci skaičiais. Anot Valerijos Cenovos, kompozitorių dėmesį šis reiškinys
patraukia galimybe muzikoje kurti asimetriškumą ir nereguliarumą, pažeisti
mechanišką kvadratiškumą, nes tokia progresija leidžia muzikai „kvėpuoti“
(Cenova, 2000, p. 51). Dar XX a. pradžios atstovai Fibonacci seka ir jos skaičiuose tobulai išgryninamu aukso pjūvio reiškiniu pasikliovė kaip kūrinio tobulumą žyminčiu matu. Perfrazuojant Emilį Rozenovą, net stilistiškai skirtingų
muzikos kūrinių struktūra pasižymi ta pačia bendrybe – aukso pjūvio santykiu,
kuris garsų medžiagą valdo kaip natūralus grožio dėsnis (Rozenov, 1982,
p. 120–121). Taip pat ir Erwinas Lendvai, žinomas Bélos Bartóko (1881–1945)
kūrybos tyrinėtojas, tikėjo, kad aukso pjūvis yra kone svarbiausias muzikos kūrinio architektonikos vardiklis, lemiantis visus kūrinio parametrus, ir tai įrodinėjo
šio kompozitoriaus muzikos pavyzdžiais, ištyręs garsų tarpusavio santykių,
ritminio proceso ypatumus (Kramer, 1973).
Toliau pateikiami ir analizuojami įvairūs kūrybinės praktikos atvejai, kaip aukso
pjūvio dėsnis ir Fibonacci skaičiai implikuojami muzikos kūrinio sandaroje
ar veikia svarbiausių kulminacijos atkarpų parinkimą, diktuoja garsų aukščių
parinkimą, muzikinį ritmą, taktų grupavimą ar tempo nuorodų užrašymą.
Gana dažnai aukso pjūvio įtaka įžvelgiama muzikos kūrinio padalų santykyje.
Pavyzdžiui, Bartóko „Muzikoje“ styginiams, perkusijai ir čelestai (1936) aukso
pjūvio dėsnis lemia mikro- ir makrostruktūrinius lygmenis: universalaus grožio
santykiu (0,618) paremtas introdukcijos septyniolikos taktų skaidymas į
smulkesnes atkarpas (mikrostruktūrinis planas), jį atitinka viso kūrinio trukmės
aštuntinėmis (6432) ir pirmos dalies (3974) santykis (3974 : 6432 = 0,6178482...).
Kito vengrų kompozitoriaus, ankstyvojoje kūryboje patyrusio Bartóko muzikos
įtaką, György Ligeti (1923–2006) pjesėje vargonams „Volumina“ (1961–1962)
aukso pjūvio logika, anot Dianės Luchese, lemia skirtingo tipo klasteriais
komponuojamų atkarpų trukmę (Luchese, 1988). Paties Ligeti teigimu, Fibonacci
skaičiai reikšmingi jo kompozicijos orkestrui „Apparitions“ (1958–1959) pirmos
dalies struktūroje: ties 144 ketvirtine (71 taktas), skambant bosų tremolo,
pirma dalis skeliama į dvi padalas; antroje padaloje ryškus tembrinis pokytis
įvyksta atitinkamai šios padalos 55 ketvirtinėje – čia įstoja nepertraukiamas
klasteris, skambantis iki pat pirmos dalies pabaigos. Pirmieji Fibonacci
sekos nariai 1, 2, 3, 5, 8 ir 13 dominuoja ir ispanų kompozitoriaus Cristóbalio
Halfftero (g. 1930) koncerto fleitai ir orkestrui „Fibonaciana“ (1969) struktūroje.
Kaip Fibonacci skaičiai gali paveikti kūrinio ritminį piešinį, iliustruoja Sofijos
Gubaidulinos (g. 1931) kompozicija „B началe был ритм“ mušamųjų ansambliui
(„Pradžioje buvo ritmas“, 1984) – skaičių seka 1–2–3–5–8 išnyra litaurų solo
atkarpos ritme; Fibonacci skaičiai padiktuoja ir šios kompozitorės dvylikos
dalių simfonijos dideliam orkestrui „Слышу... Умолкло...“ („Girdžiu… Nutilo…“,
1986) neporinių dalių (I, III, V ir VII) metro nuorodų užrašymą atitinkamai 144/4,
89/4, 55/4 ir 34/4, o IX dalyje – tyliojoje kūrinio kulminacijoje – begarsė erdvė
dirigento rankomis ritmizuojama Fibonacci sekos skaičiais (visi dirigento gestai
grafiškai užrašyti kompozitorės). Antai Stockhausenas, išanalizavęs Luigi Nono

kantatą „Il canto sospeso“ („Nutrūkusi daina“, 1955–1956), nurodė, kad kantatos
antroje dalyje dvylikagarsės serijos atskirų garsų trukmes galima užrašyti simetriška Fibonacci skaičių eile 1 2 3 5 8 13 13 8 5 3 2 1 (Cenova, 2000, p. 47).
Šiek tiek transformuota Fibonacci pirmųjų skaičių eilė 1–2–3–5–8–14 (skaičius
14 Fibonacci sekai nepriklauso) lėmė garsų eilės segmentavimo principus ir
ritmo progresinę organizaciją Balakausko Simfonijoje Nr. 2 (1979) (Daunoravičienė, 2000, p. 92–93).
Greta Fibonacci skaičių šiuolaikinės muzikos komponavimo praktikoje minėtini
ir kiti skaičių sekų pavyzdžiai. Tarkime, analizuodama Gubaidulinos kūrybą ir
eskizus, Cenova teigia, kad rusų autorės muzikoje manipuliacijos atliekamos
pasitelkus iš Fibonacci sekos išvestas Édouardo Lucas'o ir Evangelijos skaičių
sekas (Cenova, 2000). Johnsono teigimu, jo tribalsės kompozicijos „Narayana’s
Cows“ neapibrėžtam ansambliui ir pasakotojui („Narajanos karvės“, 1989) garsų
organizacijai buvo pritaikyta skaičių seka, inspiravusi ir kūrinio pavadinimą, – tai
XIV a. indų matematiko Panditos Narayanos (1340–1400) išvesta matematinė
formulė91 1–2–3–4–6–9–13–19–28–41–60 ir t. t. (Johnson, Editions 75).
D. Bourgeois Simfonija vargonams, op. 48
Ypač produktyvus anglų kompozitorius Derekas Bourgeois (g. 1941),
vien orkestrui parašęs beveik 80 simfonijų (2012 m. sukurtos simfonijos
Nr. 79 opusas yra 337), šios simfonijos vargonams solo (1975) trečią dalį
dedikavo pačiam Fibonacci, pavadindamas ją „Passacaglia di Fibonacci“
(„Fibonacci pasakalija“). Atlikus partitūros analizę paaiškėjo, kad įvairius
kūrinio parametrus lėmė Fibonacci skaičių algoritmas. Pavyzdžiui, iš viso
trečią dalį sudaro 144 taktai; naudojamos 5 skirtingos tempo nuorodos:
Largo maestoso trunka 8 taktus, paskui skamba 5 taktų l’isteso tempo ir
pan.; metro nuorodos taip pat užrašytos Fibonacci skaičiais; šie skaičiai
reguliuoja skirtingu metru skambančių atkarpų apimtį taktais.
Atskiro dėmesio verta 24 garsų tema, nuolat kartojama pasakalijos technika
komponuojamo boso (basso ostinato) partijoje. Jos apimtis taktais yra
skaičius 13, o intervalinėje sandaroje išnyra skaičių seka:
1–1–2–3–5–8–1–3–2–5–5–0–5–5–2–3–1–8–5–3–2–1–1.
Iš pirmo žvilgsnio dalis šios sekos narių nepastebimi, nes kelių intervalų
apimties pustoniais skaitmeninis rodiklis nėra Fibonacci sekos skaičiai –
tai didžioji tercija (d3), grynoji kvinta (gr5), mažoji ir didžioji septimos
(m7, d7), jų apimtis pustoniais išreiškiama skaičiais 4, 7, 10 ir 11. Tačiau
įvertinus šių intervalų inversijų skaitmenines išraiškas pastebėta, kad
Fibonacci skaičiai būdingi kaip tik intervalų inversijoms, t. y. d3 inversija
yra mažoji seksta (m6), kurios apimtis yra 8 pustoniai; atitinkamai intervalo gr5 inversijos – grynosios kvartos (gr4) – apimtis pustoniais yra 5;
m7 inversija – didžioji sekunda (d2 → 2 pustoniai); d7 inversija – mažoji
sekunda (m2 → 1 pustonis). Garsų tarpusavio santykius užrašius tikrais
ir „paslėptais“ Fibonacci skaičiais buvo pastebėta ir tai, kad vidine logika
nepasižyminčios ir veikiau chaotiškai skambančios 24 garsų temos
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konstrukcija iš tiesų yra simetriškos prigimties, nes sudarytoje skaičių
sekoje išryškėjo veidrodinės simetrijos principas, kurios centre atsidūrė
vienintelį kartą temoje panaudotas grynosios primos (gr1) intervalas su
skaitmenine išraiška „0“ (žr. 39 pvz.). Šis pastebėjimas leidžia manyti,
kad kompozitorius nesiekė tiesmukai panaudoti Fibonacci skaičių, bet į tai
pažvelgė kūrybiškai. Analogiška kūrybingumo paskata galima paaiškinti
Fibonacci skaičių poveikį pasakalijos trukmės parametrui: taktų skaičiai yra
pažymėti ne įprastai (kas 5 ar 10 taktų), bet tose partitūros vietose, kurios
sutampa su Fibonacci skaičiais. Dar įmantresnis Bourgeois sumanymas,
siekiant paslėpti Fibonacci skaičius, įžvelgiamas trijų pasakalijos atkarpų (III,
IV ir V) logikoje. Jų apimtis taktais (atitinkamai 65, 24 ir 10) nėra Fibonacci
grupės nariai. Tačiau ir šį kartą buvo pastebėta, kad jei penktos padalos
apimtį taktais – skaičių 10 atimtume iš trečios atkarpos taktų skaičiaus
(65) arba pridėtume prie ketvirtos atkarpos taktų skaičiaus (24), gautume
Fibonacci eilės narius 55 ir 34 (žr. 40 pvz.).
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39 pvz. Bourgeois Simfonijos vargonams trečia dalis „Passacaglia di Fibonacci“;
Fibonacci skaičių įtaka temos intervalinei struktūrai, 14–28 t.
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40 pvz. Bourgeois Simfonijos vargonams trečia dalis „Passacaglia di Fibonacci“;
Fibonacci skaičių įtaka metro nuorodų sistemai ir atkarpų apimčiai

S. Reicho „Clapping Music“
Drįstume teigti, kad konstruktyvią Fibonacci skaičių įtaką minimalistinėje
muzikoje iliustruoja Reicho „Clapping Music“ („Plojama muzika“, 1972).
Analizuojant kūrinį metu paaiškėjo, kad šios ypač kompaktiškos kompozicijos logiška struktūra pavaldi Fibonacci skaičių sekos, aritmetinės
progresijos ir simetrijos dėsningumams. Pavyzdžiui, nuolat pirmojo atlikėjo
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41 pvz. Reicho „Clapping Music“; struktūros analizė
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42 pvz. Reicho „Clapping Music“; veidrodinė skaičių sekos simetrija antrojo atlikėjo partijoje
(skaičiai nurodo nuo pauzės iki pauzės plojamų garsų kiekį)

plojamo ritminio invarianto          struktūrą galima redukuoti
į aritmetinės progresijos formulę; ją atitinka garsų, pauzių ir bendro ritminių
verčių kiekio santykis 4 (aštuntinės pauzės) : 8 (aštuntinės natos) : 12
(pauzių ir natų suma) (4 : 8 : 12 → 1 : 2 : 3). Analizuojant antro atlikėjo
partiją, sukomponuotą iš ritminio invarianto ir vienuolikos jo perstatymų
(perstatymai buvo sudaromi nuosekliai pirmą invarianto narį perkeliant į
pabaigą), įžvelgiama veidrodinės simetrijos apraiška: simetrija nustatyta
skaičių sekoje, kuri buvo užrašyta apskaičiavus antrojo atlikėjo plojamų
garsų nuo pauzės iki pauzės kiekį (žr. 42 pvz.). O Fibonacci skaičiai šioje
pjesėje išnyra keliais aspektais: kompozicijos pavadinimo raidžių Cla p p in g
M usi c suma yra 13, o kiekvieną žodį sudaro po 8 ir 5 raides; minėtą ritminį
kūrinio invariantą sudaro 8 aštuntinės, o pauzės jas skiria į keturias atkarpas
atitinkamai po 3, 2, 1 ir 2 aštuntines. Veikiausiai neatsitiktinai Fibonacci
skaičiai lėmė ir kūrinio pradžioje įrašytas tempo nuorodas  = 144 ir  = 168
(pastarasis skaičius nėra Fibonacci sekos narys, bet lygus narių F6 ir F8
sandaugai: 8 x 21), ir bendrą pjesės apimtį taktais – tai skaičius 13.
K. Stockhauseno „Klavierstück IX“
Metrinio parametro ir garsų grupių skaitmeninių santykių pavaldumas
Fibonacci skaičiams išryškėja jau chrestomatiniais tapusiuose Karlheinzo
Stockhauseno (1928–2007) XX a. 7 dešimtmetyje sukurtų originalių
pjesių pavyzdžiuose – „Klavierstück IX“, „Plus-Minus“, „Mikrophonie I“,
„Zyklus“, „Stop“, „Adieu“ ar Telemusik“. Pavyzdžiui, „Zyklus“ („Ciklas“,
1959) partitūros anotacijoje kompozitorius teigė garsų grupių tarpusavio
proporcijas sureguliavęs pagal skaičius 1–2–3–5–8. Sudaręs pučiamųjų
kvinteto „Adieu“ (1966) padalų struktūrinę schemą, Jonathanas Krameris
įrodė, kad šio kūrinio apimtis taktais atitinka Fibonacci skaičių santykius
(Kramer, 1973, p. 127). Bene įtaigiausiai Fibonacci skaičiai panaudojami
pjesės „Klavierstück IX“ („Klavyrinė pjesė Nr. 9“, 1961) metro sandaroje,
kuri, atrodytų, visa „perskrodžiama“ Fibonacci skaičių. Pavyzdžiui, aštuntinių
metrą (aštuntinės atitikmuo – Fibonacci skaičius 8) kompozitorius užrašė
tik šios progresijos skaičiais, kuri matyti jau pirmų 13 taktų metro kaitoje:
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13/8–2/8–21/8–8/8–1/8–3/8–8/8–1/8–5/8–13/8–2/8–5/8–3/8.

Ištyrus pjesės kodą buvo nustatyta, kad ne tik metras, bet ir garsų kiekis
kiekviename takte bei jų išdėstymas dešinės ir kairės rankų partijose
sutampa su Fibonacci skaičiais (žr. 43 pvz.). Keli kodoje esantys skaičiai
(pavyzdžiui, 6, 10, 11) nėra minėtos sekos nariai, bet daroma prielaida,
kad Stockhausenas pjesėje taip pat panaudojo iš Fibonacci skaičių išvestus variantus92. Jiems sudaryti, anot Greggo Wagerio, kompozitorius taikė
ne dviejų, o trijų ir daugiau greta esančių skaičių sumavimą (Wager, 1998,
p. 94). Taip gautos sekos93:
6–11–19–32–53–87–142... ir 6–10–16–42–68–110...
Kaip tik skaičių sekos 6–11–19–32–53... nariai buvo nustatyti „Klavierstück IX“ kodą sudarančių aštuonių grupių trukmėje, apskaičiavus ją aštuntinėmis: pirmos grupės trukmė lygi 1 , antros – 3 , trečios – 6 , ketvirtos –
11 , penktos – 19 , šeštos – 32 , septintos – 53  ir aštuntos – 87 .
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43 pvz. Stockhauseno „Klavierstück IX“ koda; Fibonacci skaičių įtaka metro užrašymui ir
garsų kiekiui kiekviename takte
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Pirminių skaičių ir kitos matematiškai determinuotos sekos. Greta tradiciškai
apibrėžtų antikinių proporcijų, Fibonacci ir išvestinių skaičių progresijų šiuolaikinės muzikos komponavimo praktikoje naudojami pirminių ir kitų determinuotų skaičių sekų principai, taip pat ir pačių autorių sukurtos skaičių serijos, taikomos
tiems patiems muzikos kūrinio parametrams, kaip rodo aptarti pavyzdžiai.
A. Louvier „L’Isola dei Numeri“
Prancūzų kompozitorius Alainas Louvier (g. 1945) savo kūrinių inspiracija
dažnai įvardija įvairius matematinius reiškinius. 19 pjesių fortepijonui
rinkinys „Agrexandrins“ (1981–1992) buvo sukomponuotas sudėtingomis
progresinėmis trukmėmis; žemės elipsinės orbitos apie saulę geometrinė
trajektorija tapo kūrinio „Eclipse“ („Užtemimas“, 1999) impulsu ir
komponavimo algoritmu; topografinių žemėlapių implikavimą į muzikos
medžiagą iliustruoja kompozicija „Quatre paysages“ („Keturi peizažai“,
1999); pjesei „Triangle“ („Trikampis“, 1997) savitas Pascalio trikampio
teorijos perkėlimas į muzikos garsų santykius; matematiko Carlo Friedricho
Gausso, kuriam priklauso frazės „Matematika yra visų mokslų karalienė“ ir
„Dievas užsiima aritmetika“, garbei sukurta kompozicija „Hommage à Gauss“
smuikui ir orkestrui (1968). Šio autoriaus kūryba pateikia ir pirminių skaičių
įgyvendinimo būdų. Tai 6 etiudų fortepijonui rinkinys „L’Isola dei Numeri“
(„Skaičių sala“, 1991, 3 sąsiuviniai po 2 etiudus), kurio pirminę idėją Louvier
pakomentavo kūrinio anotacijoje: „Tai nuolatos kintantis archipelagas iš
uolėtų salų, iš garso, iš kelių tokatų pakrančių, izoliuotų krantų, nuo kurių
horizontas atsiveria begaline skaičių grandine“94. Šiai idėjai įgyvendinti
buvo pasirinkti pirminiai skaičiai ir aritmetinių jų atstumų rodiklių seka
1–2–2–4–2–4..., kurios išvedimą iliustruoja sudaryta schema:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 ir t. t.
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
↓
1 2 2 4 2 4 2 4 6 2
6 4 2 4 6 6 2 6 4 2 ir t. t.
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Tarp pirminių skaičių susidarantys skirtumai, pasak kompozitoriaus,
penktame etiude „Toccata serpentin“ nulėmė vienuolikos garsų serijos
aukščius (beje, Louvier sumanymą panaudoti ne visus dvylika chromatinių
garsų, bet vienu mažiau apibūdintume kaip sąmoningą intenciją garsų
seriją susieti su pirminiu skaičiumi 11). Buvo nustatyta, kad garsų aukščiai
su šiais pirminių skaičių skirtumais buvo susieti atitinkamai: garsas c – 1,
cis/des – 2, d – 4, dis/es – 6, e – 8, f – 10, fis/ges – 12, g – 14 ir t. t. Įvertine
Louvier užuominą, kad skaičiuojama buvo atbuline tvarka, aritmetinių
skirtumų sekos pradžią (1, 2, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6 ir t. t.) atsekėme garsaeilyje
nuo etiudo pabaigos (žr. 44 pvz.). Buvo pastebėta, kad etiudo metro
nuorodose figūruoja pirminiai skaičiai nuo 1 iki 37: metras aštuntinėmis
užrašomas tik 1/8 išraiška, ketvirtinių metro yra 7 skirtingi variantai 1/4,
2/4, 3/4, 5/4, 7/4, 11/4 ir 13/4 (skaičiai 1, 2, 3, 5, 7, 11 ir 13 yra pirminiai),
o skirtingų šešioliktinių metro nuorodų yra net 11, kuriose panaudoti visi
pirminiai skaičiai nuo 1 iki 37 (1/16, 2/16, 3/16, 5/16 ... 37/16). Beje, formaliai
1 nėra pirminis skaičius, turi ypatingą apverčiamo skaičiaus statusą.
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44 pvz. Louvier „L’Isola dei Numeri“; garsų serija (viršuje) ir etiudo „Toccata serpentina“
pabaiga – garsų serijos organizacija pagal intervalų, susidarančių tarp pirminių
skaičių, kaitą, pirminių skaičių įtaka metro užrašymui

T. Johnsono „Music for 88“
Galima sakyti, vienas iš Johnsono ciklo „Music for 88“ fortepijonui
(„Muzika 88-iems“, 1988) uždavinių buvo supažindinti atlikėją ar klausytoją
su konkrečiais matematiniais reiškiniais. Devynių pjesių kompoziciją
Johnsonas rašė naudodamasis matematinėmis formulėmis, tarsi muzikoje
atkurtų matematinius veiksmus, atliekamus skaičių keliant kvadratu ar
sudarant daugybos lentelę, garsų santykius struktūrino pagal Mersenne’o
skaičius, į garsų erdvę perkėlė geometrinę trikampio formą ir pan.95
Ciklo paskutinės pjesės „Eratosthenes Sieve“ („Erastoteno rėtis“) analizė
iliustruoja garsų aukščių organizaciją pagal pirminių skaičių seką:
fortepijono klaviatūrą sudaro 88 klavišai, juos Johnsonas keliais etapais
tapatina su natūraliųjų skaičių seka. Pjesės partitūroje buvo atrinkti ir
užrašyti tik tie garsai, kurie atitinka pirminius skaičius, gautus apskaičiavus
atstumą pustoniais nuo žemiausio fortepijono garso. Dėl riboto fortepijono
diapazono (88 klavišų) pirmoje pjesės atkarpoje buvo įgarsinti skaičiai, gauti
atrinkus iš skaičių eilės nuo 1 iki 88, su nuolat besikartojančių keturių garsų
cis–dis–g–a variantais. Antrą kartą šį principą kompozitorius pritaikė skaičių
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sekai nuo 89 iki 176 ir iš viso šį veiksmą pakartojo 23 kartus (23 – pirminis
skaičius), kol pasiekė pirminį skaičių 1987, kuriuo Johnsonas veikiausiai
„padėjo tašką“, tarsi įprasmindamas ciklo sukūrimo datą (1988). Akivaizdu,
kad tokios pirminių skaičių ekvivalentų paieškos fortepijono klaviatūroje
buvo atliktos elementariai skaičiuojant pustonius. Tačiau pauzes tarp
įgarsintų skaičių lėmė įdomesnis kompozitoriaus sumanymas: nustatyta,
kad garsų atskyrimą nereguliaria vienos aštuntinės, vienos ketvirtinės,
dviejų ketvirtinių ir pan. pauzių kaita sureguliavo gretimų pirminių skaičių
poroje trūkstamų nelyginių skaičių kiekis (vienas nelyginis skaičius buvo
sutapatintas su aštuntine pauze, du – su ketvirtine ir t. t.). Pavyzdžiui,
pirminių skaičių 7 ir 11 ekvivalentus – garsus dis1 ir g1 – atskyrė viena
aštuntinė pauzė (t. y. tarp skaičių 7 ir 11 esantis vienas nelyginis skaičius
9), skaičių 89 ir 97 atitikmenys – garsai a2 ir f1 – buvo atskirti trijų aštuntinių
pauze (tarp skaičių 89 ir 97 yra trys nelyginiai skaičiai 91, 93, 95).
Elementarus komponavimo procesas būdingas ir antrai pjesei „Mersenne
Numbers“, atkūręs XVII a. prancūzų matematiko Mersenne’o garbei pavadintos skaičių sekos principus. Anot kompozitoriaus, Mersenne’o figūra
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45 pvz. Johnsono „Eratosthenes Sieve“ pradžia – pirmųjų skaičių
garsiniai ekvivalentai
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46 pvz. Johnsono „Eratosthenes Sieve“; antroji atkarpa – pauzių sudarymas pagal
nelyginių skaičių intervalus

jo dėmesį patraukė savo gimimo data 1588 m., kurioje įžvelgta sąsaja
su 88 fortepijono klavišais (kita sąsaja – Johnsono ciklo sukūrimo data
1988). Šios pjesės garsus Johnsonas struktūrino Mersenne’o skaičius
elementariai prilygindamas garsų užgavimo kiekiui dešinės rankos partijoje
(žr. 47 pvz.). „Įgarsinti“ buvo tik devyni skaičiai (1, 3, 7, 15, 31, 63, 127,
255 ir 511), paskui kompozitorius skaičių seką „apgręžė“, suteikdamas
pjesei veidrodinę simetriją. Elementarų skaičių perkėlimą į fortepijono
partiją paįvairino intriguojanti matematinė garsaeilio konstrukcija, kurios
apibrėžimui teko pasitelkti ne tradicinį skaičiavimą. Ištyrus dėsningą
garsų serijos prieaugį buvo nustatyta, kad jis atkartoja repetityvinio
kaupiamojo skaičiavimo procesą. Tai algoritmas, naudojamas sudarant
augalų augimą aiškinančios L-sistemos (angl. Lindenmayer-system)
principą, kuriam būdingas nuolatinis augimo linijos rekursiškumas96,
o šios sistemos taikymas muzikoje lemia į save panašių (angl. selfsimilar) garsinių struktūrų komponavimą, itin dažną Johnsono kūryboje.
Šioje pjesėje repetityvinio kaupiamojo skaičiavimo technika buvo
įžvelgta atskirus garsus pažymėjus sveikaisiais skaičiais (c – 1, dis – 2,
e – 3, g – 4, as – 6, h – 7) ir išrašius pirmų šešių Mersenne’o skaičių
įgarsinimo kombinacijas, kuriose nustatyta tam tikra elementų (skaičių)
kaita. (Augalų augimo procesus apibrėžiančios L-sistemos implikacijų
šiuolaikinės muzikos kompozicijose nustatyta ir daugiau. Ši komponavimo
technika siejama su inovatyvia matematinių tendencijų apraiška muzikoje;
tokių muzikos kompozicijų tyrimai pristatomi trečio skyriaus poskyryje
„L-sistemos formalizmas muzikoje“, p. 148.)
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47 pvz. Johnsono „Mersenne Numbers“; veidrodinė simetrija ir pjesės pradžia – pirmųjų
Mersenne’o skaičių 1, 3, 7, 15 įgarsinimas
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Pasitelkus L-sistemos pavyzdį tapo aišku, kad Johnsono kūrinyje naujam
Mersenne’o skaičiui įgarsinti buvo atliekamas nuoseklus matematinių
skaičiavimų žingsnis. Pagal jį kiekvienas buvusios skaičių (garsų) eilės
narys naujoje eilėje dėsningai keičiamas į kelių skaičių (garsų) kombinaciją
pritaikant tam tikrą keitimo žingsnį:
• pirmas narys nekinta, t. y. c keičiamas į c arba 1 → 1;
• antrą narį pakeičia trinarė kombinacija, t. y. garsas dis keičiamas į
dis–e–dis arba 2 → 232;
• trečias narys keičiamas atitinkama trinare kombinacija, t. y. garsas
e keičiamas į e–g–e arba 3 → 343.
Taip iš pradinės trijų skaičių kombinacijos 1–2–3 buvo sudarytas pirmasis
jos variantas 1–232–343 ir ši septynių skaičių grupė įprasmino Mersenne’o
skaičių 7: c–dis–e–dis–e–g–e. Tačiau toliau, įgarsindamas 15, 31, 63 ir
likusius skaičius, matematinio žingsnio preciziką Johnsonas pažeidė,
trimis nariais keisdamas ne visus skaičius. To priežastimi laikytume tai,
kad, analogišką repetityvinio kaupimo veiksmą atlikę su gauta skaičių
eile 1–232–343, iš viso naujoje sekoje gautume net 19 narių, o ne norimą
Mersenne’o skaičių 15. Todėl siekdamas sudaryti Mersenne’o skaičių seką,
keitimo į tris narius žingsnį kompozitorius taikė dviem pirmiesiems nariams,
po jų einančius kitus du skaičius paliko nepakeistus (žr. 48, 49 pvz.).
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48 pvz. Johnsono „Mersenne Numbers“; garsaeilio ir skaičių atitikmenys bei
rekurentinės sekos sudarymas
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49 pvz. Johnsono „Mersenne Numbers“; L-sistemos formalizmas garsaeilio konstrukcijoje

Politempų, poliritmų, polimetrų reevoliucija
Metro konsonanso ir disonanso, skirtingų metrų derinimo ar metroritmo konfliktiškumo reiškinius šiuolaikinėse muzikos kompozicijose galima apibūdinti
kaip Renesanso muzikos politempų, poliritmų ir polimetrų praktikos atgaivinimą.
Šia praktika išgaunami garsinės medžiagos efektai šiuolaikinėse kompozicijose
padeda kuriant muzikos kūrinio dinamiką, sudarant skirtingų judėjimo sluoksnių
polifoniją. Chrestomatiniu XX a. pradžios pavyzdžiu nurodoma Igorio Stravinskio
„Šventojo pavasario“ (1913) partitūra. Anot Elioto Woodruffo, analizavusio
šios kompozicijos ritminį piešinį (Woodruff, 2006), kūrinio antram planui (vok.
Hintergrund, angl. Background, pagal Heinricho Schenkerio Ursatz teoriją)
būdingas savitas nekintantis metras, nors pirmame plane (vok. Vordergrund,
angl. Foreground) nereguliariai keičiasi skirtingos komplikuotos metrinės vertės,
pavyzdžiui, 5/16, 4/16, 2/16, 4/16, 5/16, 4/16, 5/16, 4/16, 2/16, 4/16, 5/16, 5/16…
Polimetriškumo reiškinys, kai pažymėtas metras neatitinka girdimo garsų
judėjimo, aptinkamas dar romantizmo muzikos kūriniuose. Antai Beethovenas
savo Trio, op. 1 Nr. 1, finalo pradžioje nepaisė takto brūkšnių, ritmo akcentus
perkeldamas iš stiprios takto dalies į silpnąją; Schumanno „Scherzo“ f-moll,
op. 14, metrinis konfliktiškumas lėmė ritminių akcentų nesutapimą su takto
brūkšniais. Takto brūkšnių ir ribų neigimas būdingas ir Brahmso kūrybai.
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2/4

3/4

3/4

cresc.

2/4

2/4

2/4

3/4

50 pvz. Dvidalio ir tridalio metro kaita Brahmso „Intermezzo“, op. 118 Nr. 2, struktūroje

Pavyzdžiui, melodinių frazių ligatūra jo pjesės fortepijonui „Intermezzo“, op. 118
Nr. 2, atkarpoje nuo 38 takto rodo dvidalio ir tridalio metro derinimą, nors kūrinys
užrašytas 3/4 metru (žr. 50 pvz.).
XX–XXI a. muzikoje šis fenomenas ir konkretūs jo komponavimo būdai savo
matematizuotu mąstymu labiausiai atitaria Ars Nova skirtingų modusų derinimo
praktikai, Renesanso flamandų kompozitorių technikai, pasižyminčiai racionaliais
menzūrų deriniais, proporcinių kanonų technika. Šiuolaikinėje lietuvių muzikoje
renesansinių menzūrų fenomeną itin plačiai taiko Rytis Mažulis (g. 1961), savo
kūrinių garsų erdvę struktūrindamas keliais metriniais sluoksniais. Kompozicijos
„Palindromas“ (1996), „Cum essem parvulus“ (2001) ir „ajapajapam“ (2002)
grįstos politempų santykiais ir komponuojamos kaip politempų kanonai, formuojami palindromo principu (Daunoravičienė, 2004). Ričardo Kabelio (g. 1957)
„Oriono juostoje“ (1996) kompiuteriniam fortepijonui panaudoti sudėtingi matematiniai santykiai tarp skirtingų tempų, sukuriantys „mikroritminę politempinę
struktūrą“ (Mažulis, 2001, p. 69). Šiems lietuvių autoriams būdinga konstruktyvi
komponavimo technika artima Ligeti ar Conlono Nancarrowo kūrybai. Pastarųjų
kūryboje, pavyzdžiui, Ligeti fortepijoniniuose etiuduose ar Nancarrowo itin
sudėtingose studijose pianolai, dominuojantį vienalaikį skirtingų tempų naudojimą, tempų serijų ir proporcijų techniką muzikologė Hannes Schütz apibūdina
kaip XIV a. Ars subtilior rezonansą (Schütz, 1997).
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J. Adamso „Short Ride in a Fast Machine“
Metrinių nereguliarumų efektas gana dažnai išgaunamas minimalistinės
muzikos kompozicijose dėl šiam stiliui būdingo repetityviškumo, nuolatinio
tam tikros melodinės-ritminės figūros kartojimo, peržengiančio užrašytos
metrinės nuorodos rėmus, tarsi ignoruojančio taktų ribas. Metro konflikto
atvejį rodo Johno Adamso (g. 1947) partitūra orkestrui „Short Ride in a
Fast Machine“ („Trumpas pasivažinėjimas greita mašina“, 1986): kūrinio
pradžioje užrašytą 3/2 metro nuorodą ir ją žyminčius taktų brūkšnius
naikina pučiamųjų partijos akcentai nestipriose takto dalyse, siūlydami
alternatyvią skirtingų metrų pulsaciją, pavyzdžiui, 2/2, 3/4, 5/4. Užrašyto
ir realiai skambančio metro konfliktas įvyksta jau pirmame partitūros
puslapyje (žr. 51 pvz.).

3/2 metro pulsaciją išlaikančios instrumentų partijos – klarnetai, mušamieji ir sintezatorius
Delirando ( = 152 )
a2

1
3
Clarinets in A*

a2

2
4

High Wood Block

sim.

Percussion 1

Synthesizer 1**

3-iame takte įstoja trimitai, tridalį metrą
tarsi neigdami poriniu skaidymu

2/2           
a2

1
2
Trumpet in C

                                   

Tpts.: always extremely short quarters

a2

3
4

3/4

Tpts.
in C

1
2

                                                                               

3
4

Tbns. 1 1
22

2.

5/4
3/4                                                              
Staccato quarters should be played as short as staccato eighths.

Tpts.
in C

1
2
3
4
1.&2.

Tbns. 1
2
3

3/4

Hns.
in F

1
2
3
4

Tpts.
in C

5/4

3/4

5/4

3/4

5/4

                                                                   ir t. t.
2.
3.

piu

4. piu

1
2
piu
3
4

4. piu

Tbns. 1
2
piu
3
piu

51 pvz. Adamso „Short Ride in a Fast Machine“; metrinio konflikto pavyzdys, 1–19 t.
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C. Nancarrowo Studija pianolai Nr. 15
Gyvo atlikėjo technines galimybes smarkiai pranokstantys ir žmogaus
sukurtais mechaniniais instrumentais įgyvendinami Conlono Nancarrowo
(1912–1997) eksperimentai – transcendentinės pjesės („Studies for player
piano“ / „Studijos pianolai“97) – tobulai reprezentuoja šio kompozitoriaus
braižą – originalius kanono technikos ir politempų sprendimus. Dėl ypatingo
susidomėjimo pianola Nancarrowas, anot Nouritzos Matossian, dažnai
apibūdinamas kaip viena mįslingiausių ir ekscentriškiausių moderniosios
muzikos figūrų (Contemporary composers, 1992, p. 677). Beveik trys
ketvirtadaliai studijų parašytos kanono technika, dauguma jų, įgyvendinant
intriguojančią ritmo ir tempo asinchroniškumo idėją, sukomponuotos
pasitelkus tempų proporcijas ir matematinius skaičiavimus. Didžiulę įtaką
šioms Nancarrowo inspiracijoms turėjo Henry’o Cowello (1897–1965)
teorinė studija „New Musical Resources“ („Naujosios muzikos šaltiniai“,
1930) ir propaguota poliritmų, polimetrų ir politempų naudojimo muzikoje
idėja. Kyle’o Ganno teigimu, Nancarrowas gilinosi į Cowello siūlomas
inovacijas: galimybę stambų ritminį vienetą (ar taktą) skaidyti į įvairius lygių
dalių elementus ir taip sukurti vienu metu skambančių skirtingų tempų
efektą (Gann, 1995, p. 42). Jamesas Saundersas aistringą Nancarrowo
pomėgį manipuliuoti politempų efektais apibūdino kaip iškreipto muzikos
laiko koncepciją, įrodančią, kad galima kurti muziką, nepavaldžią įprastoms
muzikinėms gravitacijoms – nepavaldžią linijinei ritminei sistemai, ją
paneigiant ir griaunant. Todėl pirmiausia kompozitorius siekė klausytojo
dėmesį sutelkti į tempų polifoniją ir ritmikos pulsaciją, melodinį piešinį ir
harmoniją paliekant antrame plane (Saunders, 1996, p. 10, 30). Patsai
Nancarrowas sakė, kad „laikas yra paskutinė muzikos riba“ (Thomas,
2000, p. 107), todėl, išnaudodamas muzikinio tempo galimybes ir
originaliai atskleisdamas šio kompozicinio parametro polifoniškumą, kūrė
plastišką ir procesualiai kintančią muzikos erdvę. Pavyzdžiui, Studijos
Nr. 37 dvylikabalsio kanono tempus kompozitorius užrašė skaičių eile
150–160 5/ 7–168 3/ 4–180–187 1/ 2–200–210–225–240–250–262 1/ 2–2811/ 4,
rodančia chromatinio garsaeilio matematinius santykius. Beje, ši eilė yra ir
Cowello traktate, o anot Ganno, ilgą laiką Nancarrowo studijos sienos buvo
išmargintos Cowello schemomis, grafikais (Gann, 1995, p. 194):
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2811/4
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200

4:3
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1871/2

5:4

mi

180

6:5

168 /4
1605/7
150
3

mi 

9:8
re
15 : 14 do #
1:1
do

Nancarrowo eksperimentai su muzikinio laiko parametru stipriai paveikė ne
vieną XX a. pabaigos kompozitorių. Jo įtaką Ligeti kūriniams komentuosime
analizuodami Ligeti etiudą „Désordre“. Chromatinio garsaeilio idėja,
veikiausiai ir Nancarrowo kompozicija (Studija Nr. 37), paveikė ir kelis

Stockhauseno kūrybinius sumanymus. Pavyzdžiui, tie patys skaitmeniniai
chromatinio garsaeilio santykiai aptinkami Stockhauseno dvylikos melodijų
cikle „Tierkreis“ („Zodiakas“, 1975) kaip dvylikos tempų atitikmenys, o
Nancarrowo studijos grafinė schema kone analogiška 1957 m. straipsnyje
išspausdintai Stockhauseno kūrinio „Gruppen“ („Grupės“, 1957) tempo
diagramai (Gann, 1995, p. 195). Johnas Cage’as, įkvėptas Nancarrowo
idėjų, pastarajam dedikavo savo eiles98.
Dvibalsės Studijos Nr. 15 ypatumus lemia kompozicijos pradžioje užrašytos skaitmeninės formulės „Canon 3/4“ („3/4 kanonas“) santykis, paaiškinantis dvibalsio kanono tempo nuorodų 165 ir 220 pasirinkimą, nes 165/220 = 3/4.
Analizuojant partitūrą buvo nustatyta, kad šis santykis lėmė ir taktų poslinkį tarp apatinio ir viršutinio balso. Toks poslinkis sukėlė palindrominį
dviejų balsų sugretinimą, kuris atsiskleidė sudarius grafinę politempinio
kanono išraišką (schemoje buvo pažymėti skaičiai, rodantys aštuntinių
kiekį takte, nes kompozitorius kiekvieną taktą užrašė vis kitu metru, tačiau
visur išlaikė tą patį ritminį aštuntinės vienetą, žr. 52, 53 pvz.). Pastebėta,
kad metroritminiam organizavimui Nancarrowas pasitelkė skaičių eilę nuo
3 iki 11, praleisdamas tik skaičių 10 (partitūroje įrašytos metrų nuorodos
3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8 ir 11/8).

52 pvz. Nancarrowo Studija pianolai Nr. 15; palindrominis kanonas
Tempo nuorodos

sempre

sempre

53 pvz. Nancarrowo Studija pianolai Nr. 15; tempo nuorodos ir taktų poslinkio grafika
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G. Ligeti „Désordre“
Tiesioginėmis Ligeti etiudų fortepijonui inspiracijomis laikomas ne tik
šio menininko gilinimasis į Centrinės Afrikos tautų muziką ir pažintis su
Benoit Mandelbroto fraktalų teorija ir kompiuteriu generuotais HeinzoOtto Peitgeno ir Peterio Richterio fraktaliniais paveikslais, bet ir sudėtingi
Nancarrowo kanonai, į kompozitoriaus domėjimosi objektų lauką patekę
XX a. devintame dešimtmetyje. Ligeti intrigavo iliuzinio ritmo efektas, kurio
taikliausias pavyzdys, anot paties kompozitoriaus, yra Koncerto fortepijonui
(1985–1988) trečia dalis, čia takto brūkšnys tampa nereikalingas (Ligeti,
1988, p. 10). Reikėtų paminėti, kad dar iki pažinties su Nancarrowo
kompozicijomis pianolai ar Afrikos tautų muzikiniu folkloru poliritmijos
principą Ligeti jau buvo pritaikęs pjesėje dviem fortepijonams „Monument“
(„Paminklas“, 1976). Šiame kūrinyje du pianistai tą pačią frazę atlieka
skirtingu – dvidaliu ir tridaliu – metru. Tai iliustruoja ir anksčiau įgyvendintas
kitas Ligeti sumanymas, kurio efektą kompozitorius vaizdžiai palygino su
senos našlės namu, pilnu tiksinčių laikrodžių (Clendinning, 1996, p. 2).
Tai kompozicija šimtui metronomų „Poème symphonique“ („Simfoninė
poema“, 1962), kurioje panaudoti skirtingu tempu lėtėjantys mechaniniai
metronomai, kuriantys ypatingo sudėtingumo ritminę mikropolifoniją.
1985–2001 m. rašyti 18 etiudų fortepijonui99 – puikus konstruktyviai rafinuoto kūrybinio mąstymo įrodymas. Etiuduose modeliuojami skirtingi vienu
metu skambantys sluoksniai ir šiuos kūrinius, ne taip kaip komplikuotas
Nancarrowo studijas, įmanoma atlikti gyvai. Pavyzdžiui, etiudui „Cordes à
vide“100 („Stygos tuštumoje“) būdinga skirtingų metrinių akcentų polifonija,
o garsų medžiaga grindžiama tik grynosios kvintos projekcijomis. Fugos
technika išsiskiriančiame etiude „Automne à Varsovie“101 („Varšuvos ruduo“)
kuriamas itin sudėtingas ritmo piešinys – susidaro įspūdis, kad pianistas
vienu metu skambina 2, 3 ar net 4 tempais, o anot Paulo Griffithso, šios
pjesės chromatinių slinkčių kuriamuose sluoksniuose įžvelgiamos analogijos su kompiuteriniais Mandelbroto paveikslais (Griffiths / Ligeti, 2001,
p. 694). Etiudo „Fanfares“102 („Fanfaros“) kairės rankos partijoje nuolat
kartojama aštuoniagarsė serija, sudaryta iš dviejų joninių tetrachordų
nuo garsų c ir fis ir suskirstyta į aštuntinių grupes 3–2–3. Serija derinama
su mažorinių ir minorinių trigarsių ir septakordų sekomis dešinės rankos
partijoje, o bendras sąskambis kuria muzikinės netvarkos iliuziją. Skambesio „netvarką“ sukelia ritminis konfliktas tarp serijai būdingų akcentų
grupių 3–2–3 ir aštuntinių ritmo kombinacijų terciniuose sąskambiuose:
3–2–3–3–2, 3–3–2–3–3, 2–3–3–2–3, 3–2–3–3–2.
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Galima sakyti, kad akustinę, etiudo „Désordre“103 („Netvarka“) pavadinime
užkoduotą garsinę netvarką kompozitorius sukūrė laikydamasis konstruktyviai apibrėžtų ritminės reguliacijos sekų ir griežtos tvarkos, nes kūriniui būdinga racionali metroritmikos ir akcentų derinimo ir kaitos dramaturgija – polimetriškumo tendencijos. Atlikus metroritminio piešinio analizę,

išryškėjo persislenkančios akcentuotos struktūros, pagrįstos konkrečiomis
ritminių verčių sekomis. Antai pirmos etiudo padalos (1–33 t.) kaire ranka
skambinamuose taktuose nuolat skambanti 8 aštuntinių motorika buvo
derinama su periodišku (kas ketvirtą taktą) šios ritminės grupės trumpinimu viena verte (iki 7) dešinės rankos partijoje (žr. 54 pvz.). Tai lėmė
metrinių akcentų poslinkį, po tam tikro laiko dešinės rankos partija visu
taktu pailgėjo (dešinėje – 33 t. = kairėje – 32 t.). Grafiškai pavaizdavę
metroritminius šios atkarpos poslinkius ir gautą schemą sujungę su trečios
„Désordre“ padalos grafine išraiška (analogiški akcentų poslinkiai susidaro
dešinės rankos partijoje kas ketvirtą taktą pridedant po 1 aštuntinę), gavome per atstumą susidarantį polimetrinį palindromą (žr. 55, 56 pvz.).
Tam tikra konstrukcinė logika būdinga ir šio etiudo garsiniam parametrui.
Ištyrus atskirų partijų garsų skales buvo pastebėta, kad etiudas komponuojamas tik iš dviejų garsaeilių: dešinės rankos partiją modeliuoja devyni
„baltosios diatonikos“ garsai, o kairės rankos partijoje skamba devyni
„juodosios pentatonikos“ garsai; abu garsaeiliai dėstomi vėduoklinio
išskleidimo būdu (žr. 57, 58 pvz.).

taktų slinktis per 1 aštuntinę

Molto vivace, vigorosso, molto ritmico

3

3

5

5

1.) Sempre legatissimo possibile 2.)

3

3.)

3

5

4.)

5

5

7

3

5

3

5

3

3

5

5

3

5

.

7.)

6.)

8

3

5

Sempre simile
Sempre simile

5.)

8

3

3

5

5

3

7

5

3

8.)

5

5

3

10.)

9.)

3

5

taktų slinktis per 2 aštuntines

3

11.)

3

5

12.)

5

3

7

13.)

8

3

5

14.)

5

3

15.)

3

5

taktų slinktis per 3 aštuntines

54 pvz. Ligeti „Désordre“; metrinių akcentų slinktis 1–29 t.

95

Nuimamų ritminių
verčių kiekis

1

2

3

4

5

6

7

8
(0)

Taktai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Deš. r.
Ritminių
verčių
grupės

Kair. r.

8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Taktai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
55 pvz. Ligeti „Désordre“; pirmos padalos (1–33 t.) schema

III dalis

I dalis
7 7 7 7 7 7 7 7

Deš. r.

Kair. r.

9

9

9

9

9

9

9

II dalis

Aštuntinių
skaičius
viename
takte

9

8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8

56 pvz. Ligeti „Désordre“; pirmos ir trečios padalų palindrominė išraiška

57 pvz. Ligeti „Désordre“; dešinės rankos partija: „baltosios diatonikos“ garsaeilis,
grafinė išraiška – plėtimas nuo h į kraštus ir pirmasis garsaeilio parodymas
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58 pvz. Ligeti „Désordre“; kairės rankos partija: „juodosios pentatonikos“ garsaeilis,
grafinė išraiška – plėtimas nuo d į kraštus ir pirmasis garsaeilio parodymas

Simetriškumo algoritmai, simetrijos ir asimetrijos
konfrontacija

		

Apie simetrijos raišką muzikos struktūroje kalbėjęs Hugo Riemannas (1849–
1919) savo traktate „Katechismus der Kompositionslehre“ („Komponavimo
meno katekizmas“, 1889) teigė, kad „griežta simetrija, dvidalumo galimybė
yra visų muzikos formų esminis pagrindas“ (Wille, 1982, p. 12). Simetrija kaip
pamatiniu muzikos struktūros principu rėmėsi Georgijus Conusas (1862–1933),
plėtodamas metrotektonizmo teoriją, kurioje į muzikos kūrinio taktometrines,
t. y. tam tikrų laiko atkarpų (adekvetų), proporcijas žvelgiama kaip į simetrišką
architektūrinę konstrukciją, o simetrijos fenomenas tyrinėjamas kaip universalus,
įvairių epochų muzikos medžiagos gilumoje užkoduotas pradas (Conus, 1986).
Simetriškumo apraiškas muzikoje tyrinėjantis Larry'is Solomonas šiam reiškiniui
priskiria keturis muzikinės medžiagos variantus O, I, R ir IR ir juos įvardija kaip
rotacinės simetrijos pavyzdžius, kuriuos dar papildo perstatymo per įstrižainę
(angl. Quadrate-variation) būdais, kompozitoriams suteikiančiais platesnes galimybes, nes garsų kombinacija ar serija nėra tiksliai kartojama, o sudaromi nuo
pradinio melodinio piešinio stipriai nutolę, modifikuoti pavidalai (Solomon, 1973,
p. 260–261, žr. 59 pvz.).
Simetrijos įtaką muzikos garsų organizacijai, pavyzdžiui, to paties motyvo
rotacijas, iliustruoja Stockhauseno pjesės „Klavierstück III“ („Klavyrinė pjesė
Nr. 3“, 1952) garsų santykiai: kūrinys komponuojamas iš tam tikrų garsų grupių,
kurios yra pjesės pirmuose taktuose eksponuojamo šešiagarsio modelio
transpozicijos ir inversijos (Andreatta, 2003, p. 129). Simetriškumą muzikos
P
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QI

QR

QRI

P

1 2
4QR 2

I

3
1

4
3

3 4
3
1
QI

R

1
2

2
4

4
3
QR
2 4

R1

2
3

1
1

2

1

QRI
1 3

4
4

3
2

59 pvz. Keturių tradicinės rotacijos ir keturių perstatymo per įstrižainę būdų pavyzdžiai
(pavyzdys sudarytas remiantis Solomon, 1973, p. 260; rotaciniai variantai ir garsų
žymėjimai schemoje papildyti autorės – R. P.)
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kūriniui gali suteikti ir partitūros vizualus perskaitymas, grafinio modelio kaip
pirmavaizdžio sudarymas, atskleidžiantis garsų aukščių parinkimo logiką. Pavyzdžiui, Ligeti pirmojo etiudo vargonams „Harmonies“ („Harmonijos“, 1967) garsų
aukščių parametrą Pozzi Escot suvedė į schemą, kurioje nuoseklus klasterių
kaitos procesas išsiskleidžia kaip simetriška garsų banga (Escot, 1999, p. 124).
Savo paties sudarytas veidrodinės simetrijos schemas, kurias Jeanas-Paulas
Delahaye pavadino „skambančios matematikos skulptūriškumu“ (Delahaye, 2004,
p. 89), Tomas Johnsonas pasitelkė kaip 49 pjesių ciklo fortepijonui keturioms
rankoms „Symmetries“ („Simetrijos“, 1981–1990) prototipą (žr. 60 pvz.).
Itin dažnai simetriškumo algoritmai šiuolaikinėje muzikoje padiktuoja kūrinio
ritminį piešinį. Pavyzdžiui, estų kompozitorius Arvo Pärtas (g. 1935) pjesės
vargonams „Trivium“ (1976) ritminį judėjimą komponuoja veidrodinio atspindžio principu pagal skaičių eilę 4–1–3–1–2–1–1–1–1–2–1–3–1–4. Lietuvių
muzikoje išskirtume Balakausko vadinamąją „simetrinę tonų giminingumo
eilę“, kurioje garsai dėstomi kvintomis simetriškai nuo pasirinktos ašies, garsų
tarpusavio santykiams būdingas veidrodinio atspindžio išdėstymas. Simetrinės
garsų serijos d–a–g–e–c–h ir f–ges–b–des–es–as skamba Balakausko
kompozicijoje „Auletika“ (1966) ir Simfonijoje Nr. 2 (1979). Dar daugiau, kaip
izomorfišką serijos simetriškumo atspindį Balakauskas formuoja struktūriškai
simetriškas antrąsias ciklinių opusų dalis, pavyzdžiui, Simfonijoje Nr. 2 ir „Dada
concerto“ chorui ir orkestrui (1982; Daunoravičienė, 2000).
= 66

I

sempre

II

sempre

= 90

I

II
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60 pvz. Johnsono „Symmetries“; dviejų ciklo pjesių partitūra kaip veidrodinio
atspindžio grafika (© Tom Johnson)

M. Feldmano „Crippled Symmetry“
Amerikiečių kompozitoriaus Mortono Feldmano (1923–1987) kūryboje
gausu įvairių konstruktyvizmo apraiškų, pavyzdžiui, cikle „Durations“
(„Trukmės“, 1960–1961) manipuliuojama trukmės parametro elementais,
kompozicijoje „Intervals“ instrumentų ansambliui („Intervalai“, 1961) –
intervalų santykiais; konstruktyviai nominuotos kompozicijos „Vertical
Thoughts“ įvairiai instrumentų sudėčiai („Vertikalios mintys“, 1963),
„Numbers“ („Skaičiai“, 1964) ir „First Principles“ kameriniam ansambliui
(„Pirminiai dėsniai“, 1967), „Elemental Procedures“ sopranui, chorui ir
orkestrui („Stichiškos procedūros“, 1976), trečiame monografijos skyriuje
plačiau nagrinėjamas originalia notacija – skaitmenimis – išmargintos
„IXION“ (1958) partitūros modelis.
Į Feldmano sumanymų erdvę pateko ir simetrijos fenomenas, įgarsintas
kompozicijoje „Crippled Symmetry“ fleitai, bosinei fleitai, čelestai,
varpeliams, fortepijonui ir vibrafonui („Sugadinta [pažeista] simetrija“,
1983). Siekdamas garsų audinyje sukurti „sugadintos“ simetrijos efektą,
kompozitorius panaudojo simetriškus ir asimetriškus, jo paties žodžiais
tariant, „sugadintus“ („pažeistus“) kompozicinius modelius.
„Crippled Symmetry“ pasižymi lėtai kintančia muzikos tėkme, komponuojama iš tęsiamų ar monotoniškai kartojamų garsų ir kartkartėmis įsiterpiančių pauzių. Tačiau kūrinio vidinė struktūra pasižymi racionaliais apskaičiavimais, įgyvendinančiais „sugadintos“ simetrijos idėją. Pavyzdžiui,
atlikus fleitos partijos tyrimą nustatytas netikslus („pažeistas“) muzikinio
piešinio proporcijų kartojimas (žr. 61, 62 pvz.): 1–64 t. atkarpa netikslaus
Fleitos partija, 1–64 ir 109–162 t.
Regresija 8 (1 = ) 7

6

5

4

4/8 5/8 9/16 3/4 9/16 5/8 9/16 7/8 5/4 3/8 5/8 4/8 4/2 3/8 7/4 3/8 6/4 3/8 5/4 3/8 4/4
5/8 4/4 5/8 3/4 7/8 3/4 5/8 3/4 7/8 5/8 7/8 3/4 7/8 1/2 5/8 1/2 3/4 3/16 7/16 3/4 3/16
Iš simetriško pakartojimo
eliminuoti taktai

etc.
3/16 3/4 7/16 3/16 3/4 1/2 5/8 1/2 7/8 3/4 7/8 5/8 7/8 3/4 5/8 4/4 5/8 4/4 3/8 5/4 3/8
6/4 3/8 7/4 3/8 4/2 4/8 5/8 3/8 5/4 7/8 9/16 5/8 9/16 3/4 9/16 5/8 4/8

61 pvz. Feldmano „Crippled Symmetry“; „sugadintos“ simetrijos schema
fleitos partijos 1–64 ir 109–162 t.
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Iš simetrinės atkarpos

6

10

6

19

28

37

46

13 x '5

55

64

Tikslaus retrogrado taktai
9 x '5

109

118

127

6

136

145

6

62 pvz. Feldmano „Crippled Symmetry“; „sugadintos“ simetrijos pavyzdys
fleitos partijos 1–64 ir 109–162 t.
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retrogrado pavidalu grįžta 109–162 t. atkarpoje, kurioje tik 12 taktų
komponuojami griežto retrogrado būdu, paskui keli taktai eliminuojami
(atkarpa grįžta sutrumpinta – 54 taktai vietoj 64-ų), nesilaikoma retrogrado
nuoseklumo (pavyzdžiui, grįžta originali ritminė figūra       ,
o ne veidrodinis jos atspindys      ). O centrinėje kūrinio dalyje
įgyvendinami taisyklingos simetrijos principai – sudaryta schema rodo,
kad 361–406 t. atkarpos muzikai būdingas tikslus veidrodinis atspindys
(žr. 63 pvz.). Tačiau paskui (nuo 406 t.) vėl grįžtama prie „sugadintos“
simetrijos principų ir nenuoseklaus retrogrado, įvedamos naujos trukmių
progresijos. Johathano Woolfo teigmu, šio kūrinio inspiracijomis Feldmanui
buvo Marko Rothko paveikslai, rytietiškų kilimų raštai, kuriems iš pirmo
žvilgsnio būdingas geometrinis tikslumas iš tikrųjų nėra simetriškas, ir
Feldmanas tai mėgino įgyvendinti „deformuodamas griežtas proporcijas“
(Woolf, 2002), vadovaudamasis tuo, kad „dalių suma nebūtinai turi būti
lygi visumai“ (Rockwell, 1999).

Tempo nuorodos (361–406 t.):
1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 4/1 9/8 5/4 11/8 6/4 11/8 5/4 9/8 4/1 7/8 3/4 5/8 1/2 3/8 1/4 1/8
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9 10 11 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

				
Simetrijos ašis
Simetrinis progresijos susidarymas

Tempo nuorodos (406–432 t.):
1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 4/1 9/8 5/4 11/8 6/4 13/8 7/4 13/8 6/4 11/8 5/4 9/8 4/1 7/8 3/4 5/8 1/2 5/8 3/4 7/8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 5 6 7
			
Pažeista progresijos simetrija		

Nauja
Simetrijos ašis
simetrinė ašis
Nepilnas retrogrado pavidalas

63 pvz. Feldmano „Crippled Symmetry“; centrinės atkarpos simetriškumas
(361–406 t.) ir „sugadintos“ simetrijos grįžimas nuo 406 t.
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Transformaciniai (kombinatorikos, permutacijų, rotacijų)
elementai
Nagrinėdami šiuolaikinėje muzikoje taikomus kombinatorikos veiksmus, nuo
kurių priklauso įvairūs garsų medžiagos parametrus – garsų aukštis, ritminiai
vienetai, polifoninių balsų segmentai ir pan., apibendrintai galima išskirti dvi
kombinatorinių procesų kryptis, kaip antai:
1) tradicinių kombinatorinių veiksmų pavyzdžiai,
2) individualios komponavimo manipuliacijos, turinčios kombinatorikos požymių.
Kombinatoriniai veiksmai ypač padėjo serijinėje muzikoje, transformacijų principus
pasitelkiant atskiriems garsams, ritmo serijoms perstatyti, naujoms serijoms
išvesti. Pavyzdžiui, Messiaeno interversijų technikos principas yra variantinių
modelių iš tos pačios garsų serijos sudarymas. Vienam iš gausių Messiaeno
kūrybos pavyzdžių, kaip muzikos kūrinyje iš trijų serijų sudarant ritminį piešinį
buvo pritaikyti kombinatoriniai veiksmai, atstovauja etiudo „Mode de valeurs et
d’intensités“ ritminis „medis“:
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64 pvz. Messiaeno etiudo „Mode de valeurs et d’intensités“ trijų ritminių serijų sudarymas
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O. Messiaeno „Île de feu II“
Messiaeno plačiai naudota garsų aukščio, artikuliacijos, dinamikos sistema, vadinta interversijų metodu, ypač atsiskleidžia kompozitoriaus etiude „Île de feu II“ („Ugnies sala Nr. 2“). Pjesę sudaro skirtingais komponavimo principais formuojamos dvi tarpusavy keičiamos muzikinės atkarpos,
viena jų pagrįsta interversijų logika. Interversijos, partitūroje žymimos nuoroda Intervers. I, Intervers. II ir pan., išsiskiria griežto komponavimo logika
ir sudaromos šiuo principu: iš originalios garsų grupės atsitiktiniu būdu

sudaromas pirmasis variantas – interversija, antroji interversija sudaroma
pritaikius tą pačią, jau ne atsitiktinę perstatymo eigą. Technologinis
interversijų metodas pateikiamas schemoje su skaičių eile 1–12 ir iš jos
išvestomis dviem naujomis skaičių eilėmis:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 3 8 4 1 11 7 5 2 6 10 12

2 8 5 4 9 10 7 1 3 11 6 12
Tarp etiudo „Île de feu II“ interversijų, tarsi įrėminant griežtą jų struktūrą,
įsiterpia muzikinės atkarpos, tarpusavy susijusios variantinio kartojimo
požiūriu (65 pvz. sudarytoje schemoje šios atkarpos pažymėtos
raidiniais ekvivalentais: A, A1, A2, A3, A4 – variantinis tos pačios
medžiagos kartojimas, išlaikant tą patį ritmą; C, D, E – atkarpos su nauja
muzikine medžiaga; interversijų blokai schemoje pažymėti raide B ir jos
variantais 1 ir 2).

								

B2

A

A3

B

A1

B1

A2

C

D		

E

A4

marcatissimo

Ritmas      |        |      |          |        |          |    |
65 pvz. Messiaeno „Île de feu II“; etiudo schema ir bloko A pavyzdys
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66 pvz. Messiaeno etiudas „Île de feu II“:
1) chromatinių trukmių garsaeilis-prototipas
2) interversijų sudarymo metodas – garsų dėstymas nuo prototipo centro fis ir f
3) sudarytas pirmosios interversijos garsaeilis
4) pirmosios interversijos vizualizavimas
5) pirmoji interversija etiudo natose
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67 pvz. Messiaeno etiudas „Île de feu II“:
1) antrosios interversijos sudarymas nuo pirmosios interversijos centro
2) antrosios interversijos intervalų dėsningumai
3) trys susikryžiuojančios kreivės antrosios interversijos sandaroje
4) kitų aštuonių interversijų sudarymas
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Pjesės antraštėje Messiaenas pateikia originalų garsaeilio pavidalą, sudaromą chromatine garsų tvarka žemyn nuo h iki c. Šis garsaeilis – tai
totaliojo serializmo (į bendrą sistemą sujungiančio garso aukštį, trukmę,
dinamiką ir artikuliaciją) modelis, etiude skambančių dešimties variantų –
interversijų prototipas. Totalųjį serializmą kompozitorius taiko ir interversinėse atkarpose – pagal sukurtą permutacijos principą sudarant interversijas kartu kilnojami ir kiekvienam garsui „priklausantys“ dinaminis,
artikuliacinis ir trukmės žymenys. Pirmoji interversija sudaroma nuo
garsaeilio-prototipo centro – dviejų garsų fis ir f, nuo kurių pradedamas
simetriškas garsaeilio išskleidimas: nuo garso fis per šešis chromatinius
garsus kylama aukštyn, o nuo garso f per šešis chromatinius garsus
leidžiamasi žemyn (žr. 66 pvz.). Antroji interversija, sudaryta pritaikius tą
patį garsų atrinkimo principą, šį kartą centru pasirenkant pirmosios
interversijos vidurinius garsus es ir a, į partitūrą, kairės rankos partiją,
įvedama ir skamba kartu su pirmąja interversija. Antrosios interversijos
struktūroje buvo pastebėtas dėsningumas – tai tritonių grandinė, perskiriama
nuo mažosios sekundos progresiškai pustoniu didėjančiais intervalais
(sudarius nuo centrinių garsų einančių atskirų linijų schemą ir ją sujungus
su vientisa garsaeilio kreive, buvo gauta trijų susikryžiuojančių kreivių
grafika). Analogiškas garsų atrinkimo principas pritaikytas ir likusioms
aštuonioms interversijoms sudaryti, kiekvienąkart centrine ašimi pasirenkant paskutinio garsaeilio vidurinius garsus. Atkreipus dėmesį į dešimtąją
interversiją, matyti garsaeilio-prototipo retrogradas, o jo centriniai garsai
tampa atspirties tašku pirmosios interversijos inversijai (žr. 67 pvz.).
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T. Johnsono „Tango“
Kombinatorinių veiksmų itin gausi Jonhsono muzikos komponavimo
praktika. Pavyzdžiui, pjesių ciklas įvairiems instrumentams „Tilework“
(„Dengimas“, 2002) eksponuoja ritmines permutacijas: skirtingi ritminiai
modeliai kombinuojami taip, kad būtų užpildytas kiekvienas kirtis, bet du
ritminiai modeliai vienu metu neskambėtų (tai yra matematinio reiškinio –
Vuza kanono įgarsinimas, plačiau aptariamas trečiame skyriuje, p. 164).
Kompozicijoje „Music and questions“ varpeliams ar metalofonui („Muzika
ir klausimai“, 1988) garsų audinys sudarytas iš kruopščiai išdėstytų penkių
elementų 120 gretinių104. Kombinatoriniu principu sukomponuota pjesė
pianolai „Full Rotation of 60 Notes through 36 Positions“ („Visi 60-ies garsų
perkėlimai 36-iose pozicijose“, 1996), analogiškas principas lėmė ir vertikalės
konstrukciją kompozicijoje „Voicings“ („Balsuotės (instrumentuotės)“,
1984): keturi pianistai kartoja tą pačią frazę, tačiau pagal vertikalę balsai
keičiami vietomis.
Tradicinių kombinatorikos veiksmų atkūrimą iliustruoja Johnsono pjesė
„Tango“ fortepijonui (1984). Ją pavadintume muzikiniu kombinatorikos
pradžiamoksliu – kompozicijoje įgarsinti visi įmanomi penkiagarsio motyvo
d 2–f 2–gis 2–a 2–b 2 perstatymai, t. y. 120 pavidalų. Visas šias kombinacijas
(kiekvienai skiriama po vieną taktą) atlieka dešinės rankos partija,

Stabilūs elementai d–fis

Perstatomi elementai

„Habaneros“ ritmo
formulė

d–g
d–a
d–h
ir t. t.

Stabilūs
elementai
68 pvz. Johnsono „Tango“ kombinatorinės manipuliacijos

palydima ostinatinio kairės rankos akompanimento D–A–d–A „Habaneros“ ritmu. Kombinatoriniuose veiksmuose Johnsonas laikosi pastovumo
ir sukeičia tik trečią, ketvirtą ir penktą garsus, o dviejų pirmųjų nekeičia
(pavyzdžiui, partitūros pirmoje eilutėje nekintantys garsai d ir fis, antroje –
d ir g ir pan., žr. 68 pvz.). Taip sukūrus šešis variantus (nes 1 x 2 x 3 = 6),
kombinatorinis veiksmas pradedamas iš naujo su kitu stabiliu dvigarsiu ir
iš viso nuo garso d 2 nuskamba 24-ios penkiagarsio motyvo kombinacijos.
Išnaudojęs visus variantus nuo šio garso, analogišku principu kompozitorius pirmuoju garsu pasirenka iki tol skambėjusį antrąjį elementą, paskui –
trečiąjį ir t. t., ir kūrinyje nuosekliai randasi 120 (24 x 5 = 120) penkiagarsio
motyvo variantų (tokia procedūra vadinama leksikografine tvarka).
T. Johnsono „The Chord Catalogue“
Kita Johnsono pjesė fortepijonui „The Chord Catalogue“ („Akordų
katalogas“, 1986) sprendžia kombinatorinį galvosūkį, kaip sudėstyti trylika
oktavos chromatinių garsų (imtinai c 1–c 2), nuosekliai sudarant sąskambius
nuo dviejų iki trylikos garsų. Čia įgarsinama nuo c 1 iki c 2 susidarančių visų
galimų akordų seka, elementariai užpildanti chromatinę skalę nuo dviejų iki
visų trylikos garsų (žr. 69 pvz.). „Akordu“ kompozitorius vadina kiekvieną
mažiausiai dviejų garsų darinį, todėl tikslesnė būtų pjesėje susidarančių
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„sąskambių“ (ar net klasterių) sąvoka. Pagal kombinatorikos taisyklę su
elementais nuo vieno iki trylikos iš viso galimos 8192 (213) kombinacijos.
Tačiau partitūra sudaryta iš 8178 sąskambių, nes buvo atsisakyta trylikos
viengarsių ir vieno pirminio elemento.
„Akordų katalogo“ skambesys apibūdinamas kaip nuolatinė chromatinė
slinktis, kol išgaunami visi pasirinkto kiekio (dvigarsiai, trigarsiai, keturgarsiai
ir t. t.) sąskambiai. Sudarius, pavyzdžiui, atkarpos, kurioje skamba visi
galimi trigarsiai su viršuje laikomu garsu g 1, grafinę išraišką, įžvelgta
analogija su panašumo į save (self-similar) principu, nes kiekvieno žemiau
esančio balso chromatinė slinktis yra savotiškai „padidintas“ virš jo esančios
slinkties piešinys (žr. 70 pvz.). O apskaičiavus, kiek nuo kiekvieno garso
susidaro sąskambių (dvigarsių, trigarsių, keturgarsių ir t. t.), ir sudarius
schemą išryškėjo atsikartojančių skaičių dėsningumai ir skaičių deriniai,
būdingi Pascalio trikampio105 logikai (žr. 71 pvz.).
Apskritai tariant, visų įmanomų chromatinio garsaeilio sąskambių sudarymą
eksponuojanti kompozicija veikiau yra nuoseklus mechaniškas veiksmas
nei meno kūrinys. Matthias Entressas „Akordų katalogą“ apibūdina kaip
dar vieną „gerai temperuotos skalės spalvų išraišką – transcendentinį
eksperimentą nuo dvigarsių akordų iki klasterio“ (Entress, 1998), o anot
Kyle’o Ganno, sąskambių sudarymo procese galima išgirsti muzikinės
harmonijos retrospektyvą nuo linearaus mąstymo, funkcinės harmonijos iki
septakordų ir nonakordų epochos ar serijinės muzikos analogijų: „Nė vienas
kitas kompozitorius neišreiškė minimalizmo su tokiu „keidžišku“ [Cage]
beprasmiškumu ir netikslingumu kaip Tomas Johnsonas“ (Gann, 1987).
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69 pvz. Johnsono „The Chord Catalogue“; dvigarsių ir trigarsių sąskambių sudarymo principas
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70 pvz. Johnsono „The Chord Catalogue; grafinė trigarsių sąskambių išraiška
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71 pvz. Johnsono „The Chord Catalogue“; skaitmenizuota partitūros redukcija ir
Pascalio trikampio išvedimas

109

Semantiniai muzikos komponavimo
			
aspektai
Konstruktyvus šiuolaikinės muzikos komponavimo pobūdis dažnai koreliuoja su
semantiniu pradu, t. y. prasminės potekstės muzikos kūriniui suteikimu. Tada
matematinį reiškinį ar formulę, skaičių ar skaičių kompleksą, figūruojantį garsų
medžiagoje, kompozitorius naudoja ir kaip darbo įrankį ar priemonę, ir kaip simbolį,
kaupiantį tam tikrą prasmę, kaip viską apimančią kūrinio idėją ar turinį. Todėl
išsamūs matematinių technikų reevoliucijos XX–XXI a. muzikoje reiškinio tyrimai
skatina kelti ir atsakyti ne tik į klausimą, „kaip“ garsų medžiagoje užšifruojamas
ir perteikiamas konkretaus skaičiaus ar skaičių grupės „atsineštas“ prasmių
laukas, bet ir „kodėl“ muzikos audiniui suteikiama prasmė ar potekstė. Įvairios
ankstesnių epochų numerologinės praktikos ir ženklai šiuolaikinės muzikos
erdvėje interpretuojami ir tradiciškai, ir individualiai. Todėl vertinant semantinio
XX–XXI a. muzikos komponavimo pobūdį galima išskirti kelias apibendrinančias
autorių sumanymų tendencijas. Tai:
• kosmologinių skaičių kodų ir grafinių konstrukcijų, kurios garsų struktūroms
suteikia kosminės sandaros simbolines prasmes, taikymas;
• kabalistinių (pavyzdžiui, magiškojo skaičių kvadrato) simbolių diegimas, jų
panaudojimo atvejai (modernioji muzikinė numerologija adaptuoja ezoterinius skaičių magijos principus);
• sakraliųjų skaičių implikacijos, apimančios krikščioniškosios numerologijos
raiškos pavyzdžius;
• asmenizuotų skaičių kaip konstrukcinių elementų parinkimas. Tai iliustruoja
itin savitą šiuolaikinių autorių individualumo kryptį – muzikos kūrinių
komponavimo procesą struktūrinti individualias prasmes generuojančiais
skaičiais.

Kosmologiniai skaičių kodai ir grafinės konstrukcijos
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Kosmologinės numerologijos apraiška, pagrįsta nusistovėjusia skaičių-simbolių
sistema, randama muzikos tekstuose, į kuriuos kompozitoriai įkelia skaičių
simbolius kaip astronominių metų ir jų elementų atitikmenis, teikiančius pagrindą
muzikos partitūrą interpretuoti kaip kosminės sandaros atspindį. Pavyzdžiui,
garsų erdvė simboliškai įprasmina antikinės sferų harmonijos teoriją, kai pirmine
muzikos kūrinio idėja pasirenkami dangaus kūnų (planetų, žvaigždžių) simboliai
ir jų skaitmeninės išraiškos; į muzikos audinį perkeliama Zodiako ženklų sistema
ar astronominių metų skaičių simboliai; kūrinys struktūrinamas grafiškai kaip
kosmologinių kūnų simbolinė konstrukcija.

Kosmologinė tematika itin eksploatuota Stockhauseno kūryboje. Anot Wagerio,
šio autoriaus kūryboje ypatingą reikšmę turėjusi Sirijaus žvaigždė106 siejama su
biografine numerologija, nes kompozitorius žinojo, kad jo gimimo diena rugpjūčio
22 d. buvo vadinamojo „šuns dienų“ laikotarpio, kai Europoje matoma Sirijaus
žvaigždė, pradžia (Wager, 1998, p. 158). Ši žvaigždė inspiravo Stockhauseną
sukurti kompoziciją „Sirijus“ elektronikai, vokalui, trimitui ir bosiniam klarnetui
(1977). Garsines jos struktūras kompozitorius susiejo su keturiais metų laikais,
pasaulio kryptimis, dienomis, mėnesiais ir metais. Kaip nurodo autorius, kūrinį
atliekantys keturi atlikėjai salėje turi susėsti pagal keturias pasaulio kryptis, ciklo
pabaigoje aptinkamas platoniškojo metų ciklo – skaičiaus 24000 – įrašas107.
Simbolinę prasmę „Sirijaus“ pabaigoje įgyja pjesių „Žuvys“ ir „Vandenis“ iš
Stockhauseno ciklo „Tierkreis“ („Zodiakas“, 1975) citatos. Galima spėti, kad
šiomis citatomis kompozitorius simboliškai įgarsino būsimą dviejų tūkstantmečių
sankirtą – 2000-ųjų pradžią, kai pasibaigus Žuvų ženklo astrologiniam amžiui
Žemė atsisuko į Vandenio ženklą (Wager, 1998, p. 109). Stockhauseno ciklas
„Tierkreis“ dvylikai muzikinių dėžučių, sudarytas iš dvylikos melodijų, analizuojamas
kaip skaičiaus 12 – Zodiako ženklų – inkrustacija ir vadinamas „muzikinių
formulių ciklu“ pagal dvylika mėnesių ir dvylika žmonių tipų (Moritz, 2002). Tarp
kitų Stockhauseno kosmologinės tematikos kūrinių kaip savaitės dienų alegorija
įprasminta kompozicija „Aus den sieben Tagen“ („Iš septynių dienų“, 1968) ir
septynių operų ciklas „Licht: Die Sieben Tage der Woche“ („Šviesa: septynios
savaitės dienos“, 1977–2003).
Asmenizuotą Zodiako ženklų interpretaciją pateikia ir rusų kompozitorius Dmitrijus
Smirnovas cikle „Two fragments“ kontrabosui, op. 110 („Du fragmentai“, 1976–
1998), sukomponuotame kaip kompozitoriaus ir jo žmonos Elenos Firsovos
Zodiako ženklų „įgarsinimas“ – diptiką sudaro pjesės „Scorpio“ su prierašu
„lapkričio 2“108 (šią pjesę akivaizdžiai formuoja skaičius 2: ji komponuojama tik
viengarsiais ir dvigarsiais sąskambiais) ir „Between Pisces and Aries“ („Tarp Žuvų
ir Avino“) su prierašu „kovo 21“109. Kitoje Smirnovo kompozicijoje „The Music of
the Spheres“ fortepijonui, op. 86 („Sferų muzika“, 1995), kaip ir Paulo Hindemitho (1895–1963) simfonijoje „Die Harmonie der Welt“ („Pasaulio harmonija“,
1951), įžvelgiama kosmologinės semantikos įtaka: muzikos kompozicija interpretuojama kaip sferų harmonijos teorijos muzikiniai atgarsiai. Antikinis planetų
skaitmeninis simbolis 7 gali būti siejamas su Gustavo Holsto (1874–1934) siuitos
orkestrui „The Planets“, op. 32 („Planetos“, 1914–1917), septynių dalių struktūra
(tačiau reikia pastebėti, kad Antikoje prie dangaus kūnų buvo priskiriama Saulė ir
Mėnulis, o Holsto siuitoje „įgarsintos“ kompozitoriaus gyvenimo metu žinomos 7
planetos, įskaitant Uraną ir Neptūną, kurie buvo atrasti XVIII ir XIX a.).
Dangaus kūnų „įgarsinimo“ idėja atsispindi George’o Crumbo (g. 1929) kūryboje. Tai iliustruoja ciklas „Celestial Mechanics“110 preparuotam fortepijonui
keturioms rankoms („Dangaus mechanika“, 1979). Jį kompozitorius pavadino
keturių kosminių šokių siuita, o šokių pavadinimams parinkęs žvaigždžių iš
skirtingų žvaigždynų simbolius, atskirų pjesių eilės tvarką sudarė pagal atrinktų
žvaigždžių skleidžiamos šviesio intensyvumo rodiklį, išdėstytą šviesos silpnėjimo
kryptimi (I pjesė „Alpha Centauri“, II – „Beta Cygni“, III – „Gamma Draconis“,
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IV – „Delta Orionis“). Kosmologine semantika apgaubti ir pirmieji du „Makrokosmoso“ sąsiuviniai (1972, 1973), juos sudaro dvylika pjesių Zodiako ženklų
pavadinimais. Šie kosmologiniai simboliai yra personifikuojami, nes abiejuose
cikluose kiekvieną astrologinį ženklą Crumbas susiejo su konkrečiu asmeniu,
gimusiu po tuo ženklu. Anot kompozitoriaus, pirminis ketinimas buvo sukurti
ciklą, kurio dalių pavadinimai – inicialai liktų paslaptyje (analogiška buvo britų
kompozitoriaus Edwardo Elgaro XX a. pr. sukurtų variacijų „Enigma“ idėja –
variacijose užkoduoti kompozitoriaus draugų ir artimųjų vardų inicialai). Tačiau,
kaip ir Elgaro atveju, Crumbo mįslė buvo išaiškinta: nustatyta, kad pirmajame cikle
Avino ženklu koduojamas Davidas Burge (pjesė Nr. 10 „Spring-Fire D. R. B.“),
Skorpiono ženklu kompozitorius įprasmino save patį (Nr. 5 „The Phantom
Gondolier G. H. C.“), aptinkami poeto Federico Garcios Lorcos, Johanneso
Brahmso, Frédérico Chopino inicialai (sąsaja su pastaruoju girdėti ir fortepijono
partijoje – keletą kartų cituojami pasažai iš Chopino „Fantaise-Impromtu“) ir pan.
Simbolinę potekstę šiuose kūriniuose skleidžia dar vienas parametras – tai jų
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72 pvz. Crumbo ciklo „Makrokosmosas Nr. 1“; pjesių Nr. 8 ir 12 partitūrų grafiniai
simboliai – ratas ir spiralė. © C. F. Peters Corporation, 1973

73 pvz. Saulės, rato ir žvaigždės simboliai Kutavičiaus partitūrose (1, 2 – „Magiškasis
sanskrito ratas“, 3 – „Paskutinės pagonių apeigos“)
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grafinė semantika, vizualus muzikos partitūrų apipavidalinimas, pasireiškiantis
konkrečiomis geometrinėmis formomis, kurios, kosmologinėje pasaulėžiūroje
įgavusios semantinį atspalvį, savo prasmių lauką „atsinešė“ į šiuolaikinės
muzikos komponavimo erdvę. Pavyzdžiui, pirmo ir antro „Makrokosmoso“ ciklų
ketvirta, aštunta ir dvylikta pjesės grafiškai semantizuojamos kosmologiniais
apskritimo, spiralės ženklais (žr. 72 pvz.). Laiko tėkmę spiralės pavidalu įprasmina
„Makrokosmoso Nr. 1“ finalas – pjesė Nr. 12 „Spiral Galaxy [Symbol] Aquarius“
(„Spiralinė galaktika. Vandenis“), o aštuntos pjesės po Liūto ženklu „The Magic
Circle of Infinity [Symbol] Leo“ („Magiškasis begalybės ratas. Liūtas“) partitūros
grafinis simbolis – tobuliausia senovės Graikijoje laikyta rato (apskritimo) kaip
kosmoso / universumo forma; apskritimo grafika taip pat būdinga Crumbo
vokalinei instrumentinei kompozicijai „The Star Child“ („Žvaigždės vaikas“, 1977,
II redakcija 1979).
Kosmologinis simbolizmas kaip partitūros užrašymo grafinis pirmavaizdis aptinkamas ir kitų autorių muzikos pavyzdžiuose, kaip antai, konkrečiose Johno
Cage’o (1912–1992) kompozicijose: „Atlas Eclipticalis“ bet kokiem 86 instrumentams (1962) partitūra buvo komponuojama ant popieriaus „perkėlus“
astronominį žemėlapį; etiudų cikluose „Etudes Australes“ fortepijonui (1974–
1975) ir „Etudes Boreales“ violončelei ir / arba fortepijonui (1978) žvaigždžių
išsidėstymas lėmė fortepijono partijos užrašymą, nes garsus popieriaus lape
kompozitorius pažymėjo tose vietose, kur astronomijos žemėlapyje buvo
žvaigždės.
Šiuolaikinės lietuvių muzikos kontekste analogiški grafiniai kosmologiniai simboliai išnyra Broniaus Kutavičiaus (g. 1932) kūryboje: „Magiškojo sanskrito
rato“ (1990), panteistinių oratorijų „Paskutinės pagonių apeigos“ (1978) ar
„Iš jotvingių akmens“ (1983) partitūrų užrašyme (žr. 73 pvz.). Kaip alegorinė
kosmologinio rato išraiška interpretuojama oratorijos „Magiškasis sanskrito
ratas“ pradžioje esanti nuoroda atliekant kūrinį muzikantams susėsti ratu. Šiam
kompozitoriui artima ir astronominių skaičių simbolių panaudojimo muzikoje
praktika: pjesės „Ten toli, iki vidurnakčio“ (1995) konstruktyvia inspiracija tapo
24 indų dermės, kurias kompozitorius tapatino su kiekviena paros valanda –
dermės simboliškai atkartojo paros laiką iki saulės laidos. Lietuvių autoriaus
styginių kvartetą „Anno cum tettigonia“ („Metai su žiogu“111, 1980) galima
vadinti totaliai konstruktyviu muzikos komponavimo pavyzdžiu. Jo pirmavaizdis
yra skaitmeniniai metų, savaičių, dienų simboliai, kurie lėmė ir kūrinio makroformą, ir struktūrinius mikroelementus (skaidymą į atkarpas, taktų grupes, garsų
kiekį). Pavyzdžiui, kūrinio takto simboliu kompozitorius parinko dienos vienetą ir
atitinkamai kvartetą sukomponavo iš 365 taktų (tiek yra metuose dienų); kas 7
taktus (tai yra kas savaitę) įvedamas naujas garsas ir plėtojama ritmo formulė;
iš viso kūrinyje skamba 12 garsų; simbolinę mėnesio pabaigą įprasmina varpo
dūžiai kas 30 taktų; vargonais grojami 4 garsai simbolizuoja keturis metų
laikus; kūrinio plėtotė ir garsų prieaugiai atliekami iki kulminacinės partitūros
vietos, simboliškai sutampančios su metų saulėgrįža. Kūrinio pavadinime
vartojamas žodis „žiogas“ taip pat nėra atsitiktinis – japonų mitologijoje žiogas
yra metų simbolis (Jankauskienė, 2001; Katkus, Muzika).

					

Magiškojo skaičių kvadrato
simboliai

Šiuolaikinių kompozitorių manipuliacijos skaičių kvadratu organizuojant muzikos kūrinio garsų trukmės, aukščio ar dinamikos parametrus nėra vien konstruktyvūs veiksmai, nes juos papildo simbolinis aspektas. Tai kompozitoriaus intencija komponuoti vadinamąsias magiškas skambančias struktūras. Vienas įtakingiausių magiškųjų kvadratų pavyzdžių – palindromas SATOR-AREPO-TENETOPERA-ROTAS – patraukė ne vieną kompozitorių kvadrato principais struktūrinti muzikos garsų santykius, parinkti garsų aukščius, nustatyti jų trukmes112.
Chrestomatiniu pavyzdžiu XX a. muzikos komponavimo procese nurodomas
Antono Weberno (1883–1945) sudarytas Koncerto, op. 24 (1934), garsų serijų kvadratas: publikavus Weberno eskizus, išaiškėjo, kad kūrinio serijas kompozitorius modeliavo remdamasis lotyniškuoju žodžių kvadratu. Skaitmeninį šio
kvadrato analogą – transkripciją į skaičius nuo 1 iki 8, atitinkančius aštuonias
skirtingas literatūrinio palindromo raides (S, A, T, O, R, E, P, N), kompozitorius
Johnas Taveneris (1944–2013) implikavo kompozicijoje „The Protecting Veil“
(„Apsauganti skraistė“, 1988): skaičius 8 įprasmino kūrinio aštuonių dalių struktūrą, aštuonių skirtingų tonacinių centrų parinkimą, „skraistės“ tema (angl. veil
theme) sudaryta iš dviejų atkarpų po aštuonis garsus, solisto (violončelės)
griežiamą vadinamąją paveikslo temą (angl. tableau theme) sudaro aštuonių
garsų motyvas, o jo kombinatoriniai variantai atkuria palindromo procesą (Tatom,
2000, p. 7). Analogišku metodu, kurį Taveneris vadino „bizantiškuoju palindromu“, 1989 m. buvo sukomponuota styginių kvarteto „The Hidden Treasure“
(„Paslėptas turtas“) ir oratorijos „The Resurrection“ („Prisikėlimas“) struktūra,
magiškojo kvadrato logika išnyra ir ortodoksų padėkos bei maldos himnu paremtos Tavenerio kompozicijos „Akathist of Thanksgiving“ („Padėkos akatistas“,
1987) garsų struktūroje.
Iš konstruktyvių pradinių kūrybos eskizų galima spręsti, kad skaičių kvadratų sudarymas intrigavo Luigi Nono (1924–1990), komponavimo procesui
naudojusį garsų aukščius, trukmes ir dinamiką struktūrinančius modelius kaip
totaliojo serializmo išraišką. Tam kompozitorius pasitelkė dvylikos narių-skaičių
kvadratus, atitinkančius chromatinių garsų kiekį (organizuodamas dinamikos
parametrą kompozitorius taip pat naudojo dvylika skirtingų dinamikos ženklų
ir kombinacijų). Nono kvadratams magiškumas nėra būdingas, bet juose
išlaikomas elementų keitimo vietomis dėsnis – nauja kvadrato eilė pradedama nuo prieš tai buvusios eilės antrojo nario. Šiuo principu grįstas koncerto
smuikui ir kameriniam orkestrui „Varianti“ („Variantai“, 1957) pirmos ir antros
dalies dinamikos formavimas; tai lėmė oratorijos „La terra e la compagna“ („Žemė ir draugė“, 1957) trukmės ir dinamikos parametrus. Nono naudojo ir kitą
skaičių gretinimo būdą pirmas–paskutinis, antras–priešpaskutinis ir pan. Šis
principas pritaikytos jo kantatos „Il canto sospeso“ („Nutrūkusi daina“, 1955–
1956) dvylikai serijų sudaryti; Schaller, 1997, p. 131).
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Š. Nako „Ziqquratu“
Radikalius, neretai kraštutinius (ypač dinamikos, tembro) kontrastus naudojančio Šarūno Nako (g. 1962) kūriniams būdingas racionalumas, esminiu komponavimo objektu pasirenkamas ritminis kūrinio organizavimas,
kaip tai liudija, pavyzdžiui, jo opusas „Chronon“ (1992). Šio trijų dalių ciklo pirmoje dalyje „Ištakos. Paukščiai“ formuojamas multiizoritminis
palindromas, trečios dalies „Marios. Dangus“ struktūroje išryškėja izoritminio moteto kontūrai, o antros dalies „Upė. Rėvos“ judėjimą kompozitorius vadina „juvelyrinio tikslumo reikalaujančiu maratonu“ (Nakas, 2002,
p. 2). Ritmine precizika, išreikšta įvairiomis skaitmeninėmis kombinacijomis, konkrečiais skaitmeniniais simboliais paremtas ir kompozicijos
„Ziqquratu“ fleitai, klarnetui, smuikui, violončelei, fortepijonui ir mušamųjų
grupei (1998) struktūros planas. Šveicarų festivalio užsakymu rašytas kūrinys iš pradžių nebuvo atliktas dėl komplikuotos kūrinio ritmikos (premjera
nuskambėjo po metų kaip „Ziqquratu-II“ su elektronika). „Ziqquratu“ partitūra atskleidžia, kad sudėtingus ritminius kontrapunktus Nakas formavo
griežtai laikydamasis matematinės logikos, besiremiančios konkrečiais
skaitmeniniais simboliais – zikuratų struktūros ypatumais ir magiškojo skaičių kvadrato dėsniais. Kūrinio ritminėje struktūroje buvo nustatyta konstruktyvi dviejų magiškųjų skaičių kvadratų sklaida – manipuliacija dviem
kvadratais, kurių šakninius skaičius 7 ir 5 kompozitorius veikiausiai parinko
pagal savo vardo ir pavardės raidžių sumas (Šarūnas – 7 raidės, Nakas – 5):
7-eto kvadratas 2 + 5; 3 + 4 = 7

2
5
3
4
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5
2
4
3

3
4
2
5

4
3
5
2

5-eto kvadratas 1 + 4; 2 + 3 = 5

1
4
2
3

4
1
3
2

2
3
1
4

3
2
4
1

Skaičių 7 kaip konstruktyvaus komponavimo konceptą Nakas naudojo ir
kaip zikuratų simbolį (zikuratai – tai Šumeruose, Asirijoje, Babilone prieš
3–5 tūkst. metų statytos laiptuotų piramidžių ar bokštų formos šventyklos,
simbolizavusios Šventąjį Kalną). Anot kompozitoriaus, pradinių šios
kompozicijos eskizų grafikai būdingi zikuratų struktūros atitikmenys (Nakas,
1998). Zikuratus iki viršūnės sudarė septynios pakopos, atitinkančios juodą, rausvai rudą, rožinę raudoną, auksinę, šviesiai auksinę, tamsiai mėlyną
ir sidabrinę spalvas, ir įkūnijančios septynias planetas, metalus.
Konkrečia simboline potekste paženklintas skaitmuo 7 ir jo variantai
konstruktyviai lėmė įvairius „Ziqquratu“ parametrus: kompozicijoje skamba
septynios instrumentinės partijos, skirtingų perkusinių instrumentų iš viso
yra 14 (7 x 2); garsų aukštis priklauso nuo garsų b ir c obertoninių spektrų,

tarpusavy atskirtų nonos intervalu (14 pustonių); iš šių spektrų atrinkus
po 28 (7 x 4) harmonikus sudarytos garsų serijos, skaidomos į keturias
atkarpas po septynis garsus kiekvienoje; iš viso styginių ir pučiamųjų
partijose panaudoti septyni skirtingi ritminiai vienetai, vienas už kitą ilgesni
viena trisdešimtantrine; tuo tarpu fortepijono partijos ritminėje sandaroje
nustatytos keturios ritminės serijos po 7 narius. Kokiu būdu skaičių
kvadratai lėmė „Ziqquratu“ ritminę sandarą, išaiškėjo skaičiais užrašius,
pavyzdžiui, violončelės partijos melodines atkarpas. Apskaitos vienetu
pasirinkus šešioliktinę ritmo vertę buvo ištirta, kiek šių vienetų sudaro
kiekvieną kompozitoriaus užrašytą trukmę, ir pastebėta, kad jos ritmika kaip
tik priklauso nuo septyneto kvadrato skaičių sekos113 (žr. 74 pvz., taip pat
šio kūrinio analizę žr. trečio skyriaus poskyryje „Fraktalų teorijos analogai
muzikos kompozicijų struktūrose“, p. 169).
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74 pvz. Nako „Ziqquratu“ ritminės ypatybės: 7 skirtingi ritminiai vienetai styginių ir pučiamųjų
partijose; 4 ritminės serijos po 7 narius fortepijono partijos ritminėje sandaroje;
violončelės partijos ritmas kaip magiškasis septyneto kvadratas
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D. Smirnovo „Two Magic Squares“
Pjesių ritminiam piešiniui ir garsų aukščio struktūrinimui didelį poveikį
turintys skaitmeniniai magiškiųjų kvadratų aspektai atsispindi Smirnovo
fortepijoninių pjesių cikle „Two Magic Squares“ („Du magiškieji kvadratai“,
1971). Pavyzdžiui, pirma pjesė „Magician“ komponuojama kaip visi įmanomi
trečios eilės skaičių kvadrato „perskaitymo“ variantai (vertikaliai, horizontaliai ir pagal įstrižainę). Garsaeilis, skambantis pirmų trijų taktų atkarpoje,
sudėstytas iš dvylikos garsų c–f–h–fis–cis–g–d–gis(as)–dis(es)–ais(b)–e–a,
o kiekviename takte užgaunamų garsų kiekį lėmė kvadrato skaičiai
(žr. 75 pvz.). Ištyrus, kiek garsų skamba atskiruose pjesės „Magician“
taktuose ir sudarius šio rodiklio skaitmeninę seką buvo rekonstruota skaičių kvadrato perstumdymo eiga:
618753294|438951276|672159834|492357816|654|258|456|852
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75 pvz. Smirnovo „Magician“; garsų užgavimo logika pagal
magiškojo kvadrato skaičius

7

ir t. t.

Antros ciklo pjesės „Varpai“ inspiracija, anot Smirnovo, tapo Albrechto
Dürerio (1471–1528) alegorinė graviūra „Melancholija“ („Melencolia“, 1514),
kurios dešiniajame kampe viršuje Renesanso dailininkas išraižė mistinį
skaičių kvadratą, dažnai vadinamą „ypač magišku“, „panmagišku“ arba
net „velnišku“ (kvadrato visų horizontalių, vertikalių, įstrižainių, kvadrato
viduje susidarančių mažųjų kvadratų ir net laužytų įstrižainių skaičių suma
visada išlieka ta pati – 34; be to, buvo pastebėta, kad kvadrato paskutinės
eilutės centre esantys skaičiai sutampa su graviūros sukūrimo data 1514).
Smirnovo pjesėje šio kvadrato skaičių sekos lėmė garsų aukščius, muzikos
intervalų nustatymą, pradžioje išnaudojant didžiojo kvadrato horizontalių,
vertikalių ir įstrižainių skaičius, paskui, nuo 22 takto, – vidinių kvadratų
skaičius, nuo 35 takto – vidinių kvadratų skaičių inversiją, nuo 49 takto –
didžiojo kvadrato horizontalių, vertikalių ir įstrižainių skaičių inversiją, nuo
67 takto – laužytų įstrižainių skaičius.
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76 pvz. Dürerio graviūra „Melancholija“ ir magiškasis skaičių kvadratas
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Dürerio raižinys inspiravo ir vokiečių kompozitoriaus Michaelio Denhoffo (g. 1955)
pjesės mažam orkestrui „Melancolia“ (1980) sukūrimą. Anot kompozitoriaus,
skaičių kvadratas tapo iš trigarsių grandinės sukomponuotos vidurinės atkarpos,
pasižyminčios žemu registru ir tamsiomis orkestro tembrų spalvomis, prototipu.
Į kvadrato langelius sudėliojęs akordus Denhoffas sudarė skambantį kvadratą,
kurio vertikalėje, horizontalėje ir įstrižainėje susidaranti keturių trigarsių grandinė
užpildo visą dvylikos garsų chromatiką (žr. 77 pvz.).
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77 pvz. Denhoffo magiškasis skambantis kvadratas
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Krikščioniškųjų simbolių numerologiniai skaitmeniniai kodai šiuolaikinėje
muzikos komponavimo praktikoje pirmiausia siejami su ypatinga dvasingumo
koncentracija XX a. panoramoje išsiskiriančia Messiaeno muzika. Krikščioniškojo
tikėjimo tiesos prancūzų kompozitoriui buvo nuo pat vaikystės neatsiejama
gyvenimo dalis, o patį kūrybinį procesą jis vadino „tikėjimo aktu“ (Bruhn,
1997, p. 7), įgyvendinamu tam tikrais simboliais, kurie Messiaeno opusuose
gali būti stebimi kaip krikščioniškosios numerologijos atspaudai. Pavyzdžiui,
Apreiškimo Jonui knygos skaičių simbolika koduojama kompozicijoje „Couleurs
de la Cité céleste“ („Dangaus miesto spalvos“, 1963), o su Kristaus kančių
sfera tapatinamo sakralaus septyneto simbolio mistifikacija aptinkama „La
Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ“ („Mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus Atsimainymas“, 1965–1969): kūrinys skaidomas į dvi stambias dalis –
septenarius, numerologiškai semantizuojamas soluojančių orkestro instrumentų
skaičius – meditaciniuose epizoduose, skambančiuose po choro komentuojamų
Evangelijos scenų, paukščių figūracijas solo „tarškena“ septyni orkestro
instrumentai (Tatlow & Griffiths, 2012; Griffiths / Messiaen, 2001). Itin sakralų garsų

erdvės įprasminimo būdą iliustruoja Messiaeno fortepijoninis ciklas „Vingt
Regards sur l’Enfant-Jésus“ („Dvidešimt žvilgsnių į Kūdikėlį Jėzų“, 1944),
jo pjesės tampa tarsi Jėzaus gyvenimo simboliais114. Siglind Bruhn šį ciklą
skiria į keturis prasminius blokus: pjesės Nr. 1–5 eksponuoja pagrindinius
krikščioniškuosius simbolius, dieviškąją sferą reprezentuoja pjesės Nr. 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19, pjesių Nr. 8, 10, 12, 14, 16, 18 interpretacija – tai draugystės,
pašlovinimo ir pranašystės alegorijos, o pjesės Nr. 6 ir 20 simbolizuoja pasaulio
sukūrimo ir krikščioniškosios Bažnyčios sintezę kaip „alfa“ ir „omega“ (Bruhn,
1997). Toks prasminis pjesių suskirstymas lėmė fortepijoninio ciklo simetriškumą: dieviškumo tematika paženklintų pjesių grupės (7, 9, 11, 13, 15, 17,
19) centre galbūt neatsitiktinai atsidūrė svarbiausias epizodas – pjesė Nr. 13
„Kalėdos“, nuo jos ašies simetriškai skleidžiasi prasmingai suporuotos, teminiu
požiūriu artimos dalys: Nr. 9 „Laiko žvilgsnis“ ir Nr. 17 „Tylos žvilgsnis“, Nr. 11
„Pirmoji Mergelės komunija“ ir Nr. 15 „Kūdikėlio Jėzaus pabučiavimas“ (Bruhn,
1997, p. 87–88).
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78 pvz. Messiaeno ciklo „Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus“ dalių dieviškąja tematika
prasminės simetrijos schema

Galima teigti, kad šiame cikle kompozitorius veikiausiai sąmoningai pjesių numeraciją ir joms suteiktus pavadinimus parinko remdamasis krikščioniškąja
numerologija: skaičiaus 1 krikščioniškoji prasmė kaip Dievas Tėvas įprasminama ciklo pirmoje pjesėje „Dievo Tėvo žvilgsnis“; Dievo Sūnaus skaitmeninį simbolį 2 alegorizuoja Betliejaus žvaigždės, lydėjusios Jėzaus gimimą, sureikšminimas antroje pjesėje „Žvaigždės žvilgsnis“; penkių Kristaus žaizdų skaitmeninį
simbolį 5 matome penktoje pjesėje „Sūnaus žvilgsnis į save patį“; šešių pasaulio
kūrimo dienų garsine išraiška kompozitorius pasirinko šeštą ciklo pjesę, kurios
pavadinimas „Ir viskas per jį [žodį] buvo sukurta“115; skaitmeninis kryžiaus
simbolis 7 rezonuoja su septintos ciklo pjesės pavadinimu „Kryžiaus žvilgsnis“;
dvyliktos pjesės „Visagalis žodis“ numerologinę interpretaciją paaiškintume
kaip Tikrosios bažnyčios skaitmeninį atitikmenį. Šiame cikle taip pat yra grafinė
kryžiaus analogija, įprasminta muzikos garsų tarpusavio santykiais. Tai matyti
vadinamojoje žvaigždės ir kryžiaus temoje (pranc. Thème de l'étoile et de la
croix116), kuri skamba antroje pjesėje „Žvaigždės žvilgsnis“ – temos pirmieji
keturi garsai a–as–b–g vizualiai išsiskleidžia į kryžiaus ženklą117:
a–as–b–g

79 pvz. Messiaeno pjesės „Žvaigždės žvilgsnis“ atkarpa ir „Žvaigždės ir kryžiaus temos“
grafinė analogija
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Anot Wagerio, praktikuojantis katalikas buvo ir Stockhausenas, jo muzikoje
esantys skaičiai 7 ir 12 siejami su krikščioniškosiomis prasmėmis118; skaičius
13 reikšmingas operų cikle „Licht: Die Sieben Tage der Woche“ – anot kompozitoriaus, kai operos personažai tekste skaičiuoja iki trylikos, ties šiuo skaičiumi
muzikoje įvyksta „keisti reiškiniai“119. Krikščioniškąja semantika pažymėti ir
kompozitoriaus naudoti tekstai – kompozicijoje „Gesang der Jünglinge“ („Jaunuolių
giesmė“, 1956) cituojama septyniolika eilučių iš Danielio knygos, kompozicijoje
„Inori“ (1974) dalyvauja mimas, sinchroniškai su skambančia muzika atliekantis
pamaldų gestus.
Vienas prasmingiausių skaitmeninių simbolių muzikinėje praktikoje – skaičius 3
kaip Švč. Trejybės modelis. Šiuo simboliu pagrįsta, pavyzdžiui, Smirnovo pjesės
„Trinity Music“ („Trejybės muzika“, 1990), op. 57, sudėtis trims instrumentams –
klarnetui, smuikui ir fortepijonui, o Johnsono trijų antemų ciklas „Trinity“
(„Trejybė“, 1978) šį skaičių sureikšmina ne tik pavadinimu, trijų dalių struktūra ar
teksto lygmeniu (anglų kalba giedami Švč. Trejybės asmenys: Creator – kūrėjas,
Son – sūnus ir Holy Ghost – Šventoji Dvasia), bet ir minimalistinės technikos
konstruktyvu – kūrinys sukomponuotas kaip nuolatinis dviejų sekundų (trijų garsų)
slinkties žemyn h–a–g kartojimas. Švč. Trejybės simbolio inkrustacija matyti
Onutės Narbutaitės (g. 1956) „Tres Dei Matris Symphoniae“ dviem chorams ir
simfoniniam orkestrui („Trys Dievo Motinos simfonijos“, 2003). Kūrinį sudaro 3
dalys: symphonia prima „Angelus Domini“ („Viešpaties Angelas“, Lk 1,26–38),
symphonia secunda „Bethleem“ („Betliejus“, Lk 2,1–14) ir symphonia tertia
„Mater Dolorosa“ („Sopulingoji Motina“, Lk 23,23–38, 44–46), perteikiančios tris
pagrindinius Marijos gyvenimo momentus – Apreiškimą, Gimimą ir Nukryžiavimą.
Simfoniniame veikale aptinkami Švč. Trejybės ženklai – tai partitūros pradžioje
nupieštas trikampio simbolis, tris kartus padaloje „Stabat Mater“ pakartojami
septyni tutti kirčiai, sujungti su septynių natų trombono motyvu, tarsi aliuzija į
Septynių skausmų pervertą Dievo Motinos širdį ir pan.
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B. Kutavičiaus „Jeruzalės vartai“
Sakralizuojančio pobūdžio skaitmeninės manipuliacijos būdingos Kutavičiaus oratorijai „Jeruzalės vartai“ (1991–1995). Jau kūrinio pavadinimo
žodyje „vartai“ užkoduotas simbolinis perėjimas iš šiapus į anapus, o
architektoninę jos struktūrą diktuoja skaičius 12: oratoriją sudaro 4 dalys
(pasaulio kryptys) „Žiemių vartai“, „Saulėtekio vartai“, „Pietų vartai“,
„Saulėlydžio vartai“, o kiekviena jų dar skaidoma į tris dalis. Konkretūs
skaičiai šioje kompozicijoje struktūrina garsų aukščius, ritminį piešinį. Pavyzdžiui, „Pietų vartų“ struktūroje dominuoja 6 – antros dalies mušamųjų
ritmo ostinato komponuojamas iš ritmo verčių nuo vieno iki šešių, fagotų
ostinato skamba šešis kartus, jame garsai g ir a kartojami po šešis kartus.
„Saulėlydžio (Vakarų) vartų“ struktūra paremta skaičiumi 5: antroje dalyje
skambantis vargonų punktas pagrįstas penkiagarsiu motyvu h–cis–d–e–f,
trečioje dalyje vargonų ir kontrabosų ostinato tęsiamas penkiolika ketvirtinių. Sakralumo „Saulėlydžio vartams“ teikia cituojamas „Stabat Mater“
liturginis tekstas, kuris simboliškai gretinamas su kita ciklo oratorija –
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80 pvz. Kutavičiaus „Žiemių vartų“ antra dalis; ritmo piešinio ir užkeikimo
teksto kombinacijos
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„Saulėtekio (Rytų) vartais“, čia panaudoti japonų poeto Yosos Busono
haiku ir japonų gagaku orkestro instrumentuotė. Šios dvi kompozicijos
simboliškai gretina europietiškąją Vakarų ir Rytų kultūras. O „Žiemių
vartų“ sumanymas vertinamas kaip atsigręžimas į ikikrikščioniškuosius –
pagoniškuosius – ritualus, čia cituojamas archajinis žuvies užkeikimas.
Ingos Jankauskienės teigimu, „Žiemių vartai“ tęsia Kutavičiaus pamėgtą
„ritualinių kompozicijų „liniją“. Joms būdinga repetityvinė technika,
pastovi ritmo pulsacija, ostinato, laipsniškas ritminių verčių ilginimas arba
trumpinimas“ (Jankauskienė, 2001, p. 71). Analizuojant „Žiemių vartus“ buvo
nustatyta, kad jų struktūrai įtakingas skaičius 9 (ir jo variantas 3). Pavyzdžiui,
pirmoje „Žiemių vartų“ dalyje jis lemia ritminės progresijos konstrukciją –
kompozitorius ritmo vertes pamažu ilgina nuo vienos aštuntinės () iki
devynių ketvirtinių (), taigi ir pauzės trumpėja nuo devynių aštuntinių iki
vienos ketvirtinės. Antroje dalyje iš viso griežia 18 styginių instrumentų
(šeši pirmieji, keturi antrieji smuikai, keturi altai ir keturios violončelės), pagal įstojimą skiriamų į tris grupes; styginių garsaeilis sudaromas iš trigarsio
motyvo h–d–es, o intervalai h–d arba h–es atitinkamai yra mažoji ir didžioji
tercijos. Šioje dalyje cituojami karelų liaudies tekstai yra devynskiemenis
žuvies užkeikimas suomių kalba An-na-pa Ah-ti suu-ri hau-ki, ritmiškai
kiekvieną skiemenį prilyginant vienai aštuntinei. Kiekvienos instrumentų
grupės partijoje užkeikimas skiemenuojamas tam tikra skaičių seka
(kaip matyti teikiamoje schemoje ir natų pavyzdyje, žr. 80 pvz.), bendras
kompozicinis blokas iš viso skamba devynis kartus. Nustatyta, kad ritmo
figūras skiriančių pauzių dažnumas priklauso nuo progresinės sekos:
pirmus penkis sykius kartojant visą kompozicinį bloką ritmo figūras skiria
viena aštuntinė pauzė, nuo šešto kartojimo atliekamas pauzių prieaugis
(šeštąkart ritmo figūras skiria dvi aštuntinės pauzės, septintąkart – trys,
aštuntąkart – keturios ir devintąkart – penkios).
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S. Dikčiūtės „Septynių tiltų misterija“
„Jeruzalės vartuose“ nusidriekiantis semantinis šiapus ir anapus šleifas,
įprasmintas nuolatiniu žvalgymusi į Vakarų ir Rytų kultūras, į pagoniškojo
ir krikščioniškojo pasaulio gelmes, artimas ir Snieguolės Dikčiūtės
kompozicijos „Septynių tiltų misterija“ (1991) sumanymui: kūrinio pavadinime
panaudotas tilto simbolis interpretuojamas kaip dviejų pasaulių, vidinio ir
išorinio, jungtis, kelias iš vieno pasaulio į kitą, o skaičius 7 tobulai įkūnija
pagoniškosios ir krikščioniškosios kultūrų jungtį120. Pati kompozitorė šią
kompoziciją priskiria prie religinių kūrinių (greta „Artavos“, 1988, „Osanos“,
1988, ar „Mini dogmos“, 1990), nes juose slypi religiniai simboliai (Dikčiūtė,
1993, p. 8).
Kūrinio analizė leidžia teigti, kad pavadinimo „Septynių tiltų misterija“
semantika savo konstruktyviais kodais padiktavo ir muzikinės medžiagos
sandarą. Ciklą sudaro 14 dalių, suskirstytų į du subciklus po 7 dalis: pirmo
subciklo dalių pavadinimuose vartojamas žodis „Tiltas“, antro subciklo
šešių dalių pavadinimuose yra žodis „Šiapus“ ir paskutinioji dalis pavadinta

„Anapus“. Kūrinyje griežia dvi instrumentų grupės po septynias partijas
vienoje121, o choras skiriamas į dvi balsų grupes po septynis balsus
kiekvienoje. Nuo skaičiaus 7 priklauso ir metrinis bei ritminis parametrai:
visos ciklo dalys užrašytas 7/4 metru, dalių pradžios ir pabaigos įrėmintos
septyniomis ketvirtinėmis pauzėmis, ritminiame piešinyje manipuliuojama
keturiomis augmentaciškai sudarytomis ritmo serijomis, kiekvieną seriją
sudaro septynios ritmo vertės. Šis aspektas buvo aptartas knygos p. 63,
kur iš septynių „baltosios diatonikos“ garsų sudaryta kūrinio serija buvo
nagrinėjama kaip skaičių progresijų pritaikymo muzikiniam ritmui atvejis.
Analizę papildo pastebėjimas, kad garsinei šios serijos sandarai reikšmingas ir skaičius 7: šešios garsaeilio transpozicijos nuo garsų e, f, g, a,
h, c yra nepilnos, po šešis garsus, tačiau ciklo IV, XII dalyse nuo garso d
skambantis septintas pavidalas sudaromas iš visų septynių garsų:
			

d–e–f–g–a–h–c.

Tyrimas parodė, kad kūrinio medžiaga sukomponuota iš tradicinių serijos
rotacijų ir iš pirmo žvilgsnio serijai nepriklausančių darinių, t. y. kūrinyje
skamba „baltoji diatonika“ su penkiais jos variantais, generuotais pagal
bendrą rotacijų techniką (nauja serija sudaroma iš prieš tai buvusios
garsus išdėstant tokia tvarka: pirmas–paskutinis, antras–priešpaskutinis,
trečias–trečias nuo galo ir t. t.), ir atskirose ciklo vietose įterpti į šias serijas
nepanašūs, skirtingo garsų kiekio fragmentai. Jų sandaroje buvo įžvelgtas
įdomus manipuliavimas pačios serijos garsais, nes iš tiesų šie dariniai –
serijos antrinės rotacijos rezultatas (į vieną eilę užrašiusi seriją ir jos
rotacijas kompozitorė riboženkliais pasirinko pauzes ir taip atskyrė šešis
naujus melodinius variantus; žr. 81 pvz.).
serijos orginalas		

pirma rotacija		

antra rotacija

trečia rotacija		

ketvirta rotacija		

penkta rotacija

orginalas

melodiniai variantai, gauti riboženkliais pasirinkus pauzes

1

2

3

4

5

6

81 pvz. Dikčiūtės „Septynių tiltų misterija“:
1) pirmoje dalyje skambantis garsaeilio originalas nuo garso e ir penki jo variantai, sudaryti
pagal rotacijos dėsnį pirmas–paskutinis, antras–priešpaskutinis ir t. t.
2) antrinė rotacija: pauzėmis atskirtos šešios naujos garsų kombinacijos
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Personifikuota semantika:
individualios skaičių prasmės

126

Sakraliųjų skaitmeninių simbolių panaudojimą šiuolaikiniai kompozitoriai dažnai
personifikuoja, tradiciškai apibrėžtas skaičių prasmes derindami ar net tapatindami su individualiais, suasmenintais muzikoje koduojamais pranešimais,
kurių prasmių laukas reikšmingas pačiam kūrėjui. Pavyzdžiui, numerologinėje
tradicijoje įsitvirtinusią skaičiaus 13 kaip lemties ženklo reikšmę Arnoldas
Schönbergas (1874–1951) tapatino su biografine detale – savo gimimo diena
(rugsėjo 13). Tai liudija jo laiškas Webernui, jame kalbama apie 1926-ųjų
pranašingumą dėl ypatingos sąsajos su skaičiumi 13: „tai yra 52-ieji mano
gyvenimo metai (4 x 13), 26-ieji metai (2 x 13) skaičiuojant nuo 1900 m., kurie
taip pat buvo 26-ieji mano gyvenimo metai (1874 + 26 = 1900 + 26 = 1926). Ir kaip
tik šiais – 1926 – metais aš ėmiausi naujų komponavimo sumanymų“ (skaičiai
skliausteliuose – R. P.; cit. iš Gratzer, 1993, p. 211). Schönbergas šiame laiške
rašė apie dodekafoninės technikos sumanymą – 1926 m. gegužę, baigęs Siuitą,
op. 29, jis ėmėsi Variacijų orkestrui, op. 31, ir pirmąkart panaudojo dvylikagarsę
seriją orkestriniame stambios formos kūrinyje.
Maniera skaičių kombinacijas traktuoti asmeniškai būdinga ir Albano Bergo
(1885–1935) muzikos komponavimo procesui, grįstam numerologinėmis
intencijomis. Šio kompozitoriaus muzikoje susiduriame su ypatingu skaičiaus
23 mistifikavimu; kūrinių baigimo data dažnai nurodoma 23-ia mėnesio
diena, kurią Bergas veikiausiai siejo su savo likimo numerologiniu simboliu
(1908 m. liepos 23 d. jis patyrė pirmą stiprų bronchinės astmos priepuolį, kurio
padarinius vėliau nuolat jautė; pagal Gratzer, 1993, p. 9). Pavyzdžiui, kvartete
„Lyrinė siuita“ (1925–1926) kompozitorius ne tik implikavo motyvą a–b–h–f
kaip savo paties ir pamiltosios Hannos Fuchs-Robettin vardų garsinį simbolį
(ypač akivaizdų kvarteto trečioje dalyje), bet ir struktūriškai panaudojo
numerologinius savo ir Hannos duomenis – skaičius 23 ir 10. Šiame kvartete
fatališku skaičiumi 23 organizuojamas ir metronomo nuorodų užrašymas, taktų
grupavimas. Koncerte smuikui ir orkestrui (1935) matome ir kitą tais metais
itin reikšmingu Bergui tapusį simbolį – skaičių 22122. Šis skaičius struktūrina
kūrinio dedikaciją „Dem Andenken eines Engels“123 (22 raidės, vok. – „Angelo
atminimui“), Bacho choralas „Es ist genug“ Bergo Koncerte cituojamas 22 taktus,
222 takte įvedamas garsų b–a–c–h motyvas.
Muzikos medžiagos struktūrinimą individualiomis prasmėmis paženklintais
skaičiais lietuvių muzikoje iliustruoja Balio Dvariono (1904–1972) 1972 m.
parašytos kompozicijos fortepijonui „Mikropreliudai“ ir „Humoreska“, kurių
komponavimo principui, apskaičiuojant atstumus tarp garsų, kompozitorius
panaudojo originalią skaičių kombinacijų semantiką – tai jo paties ir artimųjų
telefonų numeriai. Tai liudija „Mikropreliudų“ rankraščiuose esantys Dvariono
įrašai – pirmojo preliudo viršuje užrašyta „23163 (mūsų namų)“, ties antrojo
preliudo pirminiu autografu užrašytas skaičius „514287“, atitikęs kompozitoriaus
dukters Aldonos namų telefoną. „Humoreskoje“ panaudota skaičių kombinacija
58681 nustatyta nebuvo, tačiau tikėtina, kad tai taip pat yra telefono numeris,

nes pjesė sukurta tuo pat metu kaip ir „Mikropreliudai“. Kompozitoriaus pasitelktos skaičių kombinacijos tapo pjesių pradžioje skambančių motyvų konstrukcijos
pagrindu. Pavyzdžiui, skaitmeninis kodas pirmo preliudo garsiniame parametre
atpažįstamas pirmame takte skambančio motyvo d–e–c–a–e pavidalu, kurio
sąsaja su konkrečiais skaičiais atsekama, diatoninį garsaeilį transkribavus į
skaičių eilę tradiciniu būdu:
c – 1 (oktava aukščiau – 8), d – 2, e – 3, f – 4, g – 5, a – 6, h – 7.
Taip motyvas d–e–c–a–e „įgarsino“ rankraštyje minimų skaičių 23163
kombinaciją. Atitinkamai paaiškinama ir antro preliudo garsinio kodo pradinė
intencija (g–c–f–d–c–h motyvo skaitmeninė transkripcija sutampa su tuomečiu
Aldonos Dvarionaitės telefonu 514287). „Humoreskos“ motyvo f–b–g–b–b kilmė
analogiškai siejama su skaičiumi 58681, įvertinus tai, kad ši pjesė parašyta B-dur
tonacija. Šiuo atveju aukščiau minėta skaičių seka buvo sutapatinta su diatoniniu
B-dur garsaeiliu.
d–e–c–a–e 23163
Mikropreliudas Nr. 1

Andante semplice

(cresc.)

sim.

Mikropreliudas Nr. 2

„Humoreska“

g–c–f–d–c–h 514287
Lento rubato

f–b–g–b–b 58681 (kai tonacija B-dur)
c–f–d–f–f 58681 (kai tonacija F-dur)

Alla marcia

Con

82 pvz. Dvariono kompozicijų fortepijonui garsinių struktūrų ir telefonų numerių atitikmenys
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G. Crumbo „Black Angels“
Greta kosmologinės tematikos inspiruotų Crumbo opusų dėmesį patraukia
numerologiškai personifikuotas styginių kvartetas „Black Angels“ („Juodieji
angelai“, 1970). Jame skaičius figūruoja kaip semantinis ir struktūrinantis
elementas, o sąmoningą kompozitoriaus žaidimą skaičiais liudija prierašas kūrinio pradžioje „numerologija“ ir skaičių 7 ir 13 manipuliacijų detalizavimas atskirose dalyse (kūrinio programos vertimą žr. 83 pvz.). Anot
Michaelio Walsho, šios kompozicijos siužetas grindžiamas Dievo ir Šėtono konfrontacija124. Ją įžvelgtume skaičių 7 ir 13 semantiniame sugretinime: skaičius 7 krikščioniškojoje numerologijoje siejamas su dieviška
kančia, kryžiumi; šėtonišką atspalvį suteikti skaičiui 13 leidžia paties kompozitoriaus pastebėjimas, jog kvarteto struktūroje gausu šios tematikos
muzikos simbolių, pavyzdžiui, Diabolus in Musica (tritonis), Trillo di Diavolo
(velnio trilis)125. Tačiau skaičiai 7 ir 13 gali būti siejami ir su kompozitoriui
svarbiais istoriniais Vietnamo karo įvykiais. „Black Angels“ pradžioje padarytas įrašas in tempore belli, 1970 (lot. – karo metu, 1970-aisiais), pabaigoje – „baigtas kovo 13-ąją, penktadienį, 1970-aisiais“ (data sutampa su
Vietnamo karo pabaiga).
Kvarteto analizė parodė, kad kompozicijos struktūrą formavo trys skaičiai
5, 7 ir 13 (skaičius 5 taip pat buvo susietas su Vietnamo karo pabaiga
penktadienį). Pavyzdžiui, skaičius 13 modeliavo kompozicijos makroformos kontūrus: kvartetas komponuojamas kaip trylikos simetriškai susišaukiančių dalių ciklas (1–13, 2–12, 3–11 ir t. t., 7 dalis – centrinė), kiekvieną jų ženklina pavadinimas, susietas su „šiuolaikiniu grėsmingu pasauliu“, o dalys grupuojamos į tris subciklus, atkuriančius, anot Crumbo, tris
sielos kelionės etapus: 1) išvykimą (t. y. nuopuolį), 2) nebuvimą (t. y. dvasinį
I. Išvykimas
1. [Tutti] Rauda Nr. 1: Jonvabalių naktis
2. [Trio] Kaulų ir fleitų garsai
3. [Duetas] Pražuvę varpai
4. [Solo: cadenza accompagnata] Šėtono muzika
5. [Duetas] Mirties šokis (alternatyvus duetas:
Dies Irae)
II. Nebuvimas
6. [Trio] Ašaringoji pavana (Mirtis ir mergelė)
(Solo obbligato: Vabalų garsai)
7. [Tutti] Rauda Nr. 2: Juodieji Angelai!
8. [Trio] Tamsiosios Mirties sarabanda (Solo
obbligato: Vabalų garsai)
9. [Duetas] Pražuvę varpai (aidas) (alternatyvus
duetas: Kaulų ir fleitų garsai)
III. Sugrįžimas
10. [Solo: Aria accompagnata] Dievo muzika
11. [Duetas] Senovės balsai
12. [Trio] Senovės balsai (aidas)
13. [Tutti] Rauda Nr. 3: Jonvabalių naktis
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13 kartų 7 ir 7 kartus 13
7-etas 13-oje
13 virš 7
7 ir 13
13 kartų 7
13 po 13
7 kartus 7 ir 13 kartų 13
13 po 13
7 kartus 13
13 ir 7
7 po 13
13-a 7-ete
7 kartus 13 ir 13 kartų 7

83 pvz. Crumbo „Black Angels“ programos vertimas; prie kiekvienos dalies
nurodytos mįslingos dviejų skaičių 7 ir 13 kombinacijos126

I lygmuo
Smulkiausios grupės

7

3 4

II lygmuo
Grupių sujungimas į
kūrinio numerologijai
reikšmingus skaičius

7

7

III lygmuo
Atsikartojančių grupių
sujungimas		

7

7

Dalies makropadalų
suformavimas		

7

5

7

2 5

7 5

7

12

7

26 (13 x 2)

7 14

7

7

7

7

7

12

5

5

5

12

26 (13 x 2)

7

7

3

55

7

7

3 10

7

7

13

26 (13 x 2)

52 (13 x 4)

13

39 (13 x 3)

Bendra dalies trukmė =
grupių kiekis

91 (13 x 7)

A		
a

b

c

A1		
a1

13

Metras
3 3

7

13

13
7

b1

A2		
c1

a2

b2

13

c2

A3
a3

13+3

b3
13

7     3 3      7           7      3 3 3      7           7      3 3       7

13

7 7
14

13
13
7		

14 14 8

13
7

c3

13

7 7
14

13
7

7

13

Garsų skaičius

Skiemenavimas:

Ritminė formulė

                              

      

ka-to-ko to-ko to-ko to-ko to-ko to-ko
13

3

7

3  pereina į
III dalies pradžią

3

tuo pačiu metu:

                                        
84 pvz. Crumbo „Black Angels“; kvintolių grupių komponavimo schema pirmoje dalyje;
antros dalies struktūrinė schema
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sunaikinimą), 3) sugrįžimą (t. y. atpirkimą). Šie pavadinimai veikiausiai buvo
paimti iš Beethoveno fortepijoninės sonatos Nr. 26 Es-dur, op. 81 dalių
pavadinimų „Das Lebewohl“ („Les Adieux“), „Abwesenheit“ („L'Absence“),
„Das Wiedersehen“ („Le Retour“).
Skaičius 7 lėmė septynių toninių instrumentų naudojimą (styginių kvartetas [du smuikai, altas, violončelė] ir trys skirtingo derinimo krištolinių
taurių partijos) arba septynių mušamųjų grupės instrumentų skaičių (trys
krištolinių taurių partijos, du tam tamai ir dvi marakos). Skaičius 5 gali būti
siejamas su atonaliame kvartete skambančiais penkiais tonaliais epizodais: IV ir V kvarteto dalyse girdėti gerokai modifikuota „Dies irae“ sekvencija, VI dalyje cituojama tonali Schuberto kvarteto „Der Tod und das Mädchen“ („Mirtis ir mergelė“) melodija, VIII dalyje girdima senovinė sarabanda, o X dalyje violončelės griežiama arijos melodija harmonizuojama
tonacijos H-dur (penki #) akordais.
Skaičiai 5, 7 ir 13 akivaizdžiai figūruoja ir vokalinėje „Juodųjų angelų“
partijoje. Žmogaus balsas iš viso pasigirsta penkiose dalyse (II, V, VII, IX,
XIII), o jo tekstams panaudoti septyni skirtingi verbaliniai elementai, t. y.
žodžiai 6 skirtingomis kalbomis ir abstrakti frazė antroje dalyje – dviejų
kvarteto narių šnabždamas trylikaskiemenis motyvas ka-to-ko to-ko to-ko
to-ko to-ko to-ko. Kitose dalyse verbalinį tekstą sudaro šešiomis kalbomis
tariami skaičiai: V dalyje vengrų kalba skaičiuojama nuo 1 iki 7, VII dalyje
rusų, japonų ir svahilių kalbomis tariamas skaičius 13, o vokiečių kalba
skaičiuojama nuo 1 iki 7 ir tariamas skaičius 13, IX dalyje prancūzų kalba
skaičiuojama nuo 1 iki 7, XIII dalyje japoniškai dukart skaičiuojama nuo 1
iki 7, dukart skanduojamas skaičius 7 ir vienąkart 13. Analizės duomenys
parodė, kad skaičius 7 iš viso kvartete ištariamas septynis kartus – po
vieną kartą vengriškai, vokiškai ir prancūziškai bei keturis kartus japoniškai;
skaičių eilė nuo 1 iki 7 partitūroje skiemenuojama penkis kartus, skaičių
13 skirtingomis kalbomis atlikėjai ištaria penkiskart – po vienąkart rusų,
svahilių ir vokiečių kalbomis bei du kartus japoniškai.
Ištyrus kiekvieną „Juodųjų angelų“ dalį buvo nustatyta, kad kompoziciniams skaičiams paklūsta garsaeilio ir trukmės parametro logika. Pavyzdžiui, pirmoje dalyje „Threnody I: Night of the Electric Insects“ („Rauda
Nr. 1: Jonvabalių naktis“) dominuoja kvintolių ritminės figūros, trukmės parametras sekundėmis skaidomas atitinkamai į trijų, keturių ar septynių sekundžių apimtis, apskaičiavus bendrą pirmos dalies trukmę gaunama
91 sek (7 x 13) – pastarasis rezultatas siūlo vieną iš sprendimų, ką galėtų
reikšti prie šios dalies pavadinimo kompozitoriaus įrašyta mįslinga skaičių
kombinacija „13 kartų 7 ir 7 kartus 13“. Šių dviejų skaičių dominavimas
akivaizdus sudarius struktūrinę pirmos dalies schemą (žr. 84 pvz.).
Antroje dalyje trukmės parametrą taip pat lėmė skaičiai 13 ir 7, o atkarpos
b vokalinė linija intriguoja savo tekstu – tai trylikaskiemenis motyvas ka-toko to-ko to-ko to-ko to-ko to-ko. Kaip tik vokalinės ir pirmojo smuiko partijų
santykis siūlo šios dalies numerologinės mįslės „7-etas 13-oje“ sprendimo variantą: atkarpos b vertikalėje vienu metu skamba pirmuoju smuiku
griežiami septyni septimų sąskambiai ir trylikos skiemenų vokalizavimas.

7

centras

18
3x6

3

7

(sekundės)(sekundės) (sekundės)

„13 virš 7“:



7

(sekundės)

7

(sekundės)



c

1+6 1+7 5+7+5 1+6 7

„13 virš 7“:

6 šešioliktinės

7 trisdešimtantrinės

II padala
B

d
7

7

#

I padala
a

3

(garsai) (sekundės) (garsai arba sekundės)

Galimos skaitmeninio šifro interpretacijos
variantai
13 garsų

A
b

6

(garsai)

6

b1

c1

7 5+5+51+6 7

(3+4) (2+4) (3+4)

A1
b2

a1

c2

1+6 1+7 5+7+5 1+6 7

B1

d2
7

6

7

7

b3

7 5+5+5 1+6 5

(3+4)(2+4) (4+3) (3+4) (3+4)

c3
7

pauzė
13 sek.

-1-

Taktų skaičius

Dies Irae sekvencijos citatos
11

26 (13x2)

Vietoj Dies Irae sekvencijos citatos atlikėjai
šnabžda skaičius nuo 1 iki 7 vengrų kalba:
„egy kettó három négy öt hat hét“
15 = 14 (7x2) + 1 (13 sek. pauzė)

85 pvz. Crumbo „Black Angels“; trečios ir penktos dalių struktūrinės schemos

Dar vienas galimas kompozitoriaus nuorodos iššifravimas buvo įžvelgtas
atkarpoje c – išskaidant trylikagarsį epizodą į tris padalas po 3, 7 ir 3 garsus,
kurių centre atsiduria trisdešimtantrinėmis įrėmintas septynių šešioliktinių
motyvas (ta pati ritmo formulė nekinta visuose atkarpos c variantuose,
varijuojama tik intervalinė struktūra) (žr. 84 pvz.).
Pristatant kitų kvarteto dalių analizės
rezultatus127 galima pastebėti,
-1kad Crumbo pasirinktų skaičių įtaka matoma įvairiuose kompoziciniuose
lygmenyse. Pavyzdžiui, trečios dalies simetrinę formą sudaro 7 kompoziciniai blokai, skaičius 7 atskiruose blokuose lemia garsų kiekį (žr. 85 pvz.).
Formos simetriškumas atsikartoja vienuoliktoje dalyje, kurią sudaro 7 garsų
blokai, o simetrija savita ir vidiniam muzikinės medžiagos dėstymui. Šėtono
balsą simbolizuojančioje ketvirtoje dalyje Vox diaboli konceptualieji skaičiai
lėmė garsų kiekį ir trukmę, komponuojant „Dies irae“ sekvencijos garsais.
Mirties tematiką tęsianti penkta dalis „Dance macabre“ trunka 25 taktus,
jų pabaigoje – kompozitoriaus nuoroda šeštą dalį pradėti po 13 sekundžių
pauzės (žr. 85 pvz.). Analogiška nuoroda baigiama ir devinta dalis, o
jos struktūra paremta jau trečiosios dalies struktūroje matytomis skaičių
konstrukcijomis. Šešta dalis komponuojama iš atkarpos po 13 sekundžių,
jose iš viso nuskamba (turint galvoje ir foršlagus) trylika garsų. Ta pati logika atsikartoja aštuntos dalies konstrukcijoje. Ciklo centrinėje – septintoje
dalyje įvairiomis kalbomis skanduojami skaičiai nuo 1 iki 7, atskirai 13 ir t. t.
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J. Cage’o „Ryoanji“
1983 m. Sietle Cage’o sukurtą aštuonių dalių kompoziciją „Ryoanji“ solo
instrumentams ir vokalui galima apibūdinti kaip semantizuotą Rioandži
(Ryoanji) akmenų sodo Japonijoje „įgarsinimą“128.
Teigiama, kad nuo Viduramžių japonai ėmė eksperimentuoti su abstrakčiu akmenų panaudojimu mene. Fonas – smėlis buvo interpretuojamas kaip vanduo – bangos, o akmenys –
išmėtytos salos ir pan. XV a. antroje pusėje gimusi sausojo akmenų sodo Karesansui (jap. –
sudžiūvęs, išdžiūvęs peizažas, kraštovaizdis) idėja buvo įgyvendinta Zen šventyklose.
Garsiausias nūdienos akmenų sodas yra Rioandži šventykloje (1994 m. šventykla įtraukta
į UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą) Kioto mieste, įkurtas, kaip manoma, 1488 m.,
autorystė dažnai priskiriama garsiausiam to laikotarpio monochrominio meno atstovui
Soami (~1480–1525). Sodas išsidėstęs pietinėje šventyklos pusėje, jo harmoniją sudaro
kompozicija iš penkiolikos akmenų, krūvomis išmėtytų smėlio bangose, akmenų dydis,
atspalvių derinimas, paviršiaus tekstūra ir formos. Įdomu, kad vienu metu, žiūrint iš bet kurio
sodo kampo, galima matyti tik keturiolika akmenų. Neaukšta tvora supančio sodo šiaurinėje
pusėje įrengta terasa, kurioje susirinkusieji medituoja, mėgindami įžvelgti nematomąjį –
penkioliktą akmenį.
Sodo plotas 30 x 78 = 2340 kv. pėdų (1 pėda = 30,48 cm, plotas 9,14 x 23,77 ~ 217,26 m2).
Sode iš viso yra 15 akmenų, ant smėlio išdėstytų 5 grupėmis. Išdėstymas asimetriškas:
žvelgiant iš kairės į dešinę jų kiekis atskirose krūvose atitinka skaičių seką 5–2–3–2–3.
Vizualioje sodo interpretacijoje skiriamos 2 akmenų makrogrupės: viena sudaryta iš kairėje
sodo dalyje išdėstytų dviejų akmenų krūvų (5 ir 2 akmenų kompozicijos, iš viso 7 akmenys),
į antrąją makrogrupę jungiamos kitos trys akmenų grupės sodo dešinėje (po 3, 2 ir 3
akmenis), bendrai sudarydamos 8 akmenų kompoziciją.
iš viso 15 akmenų
2 makro grupės
8 akmenys

7 akmenys

2 akmenys

2 akmenys

3 akmenys

5 akmenys
s

do
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86 pvz. Cage’o „Ryoanji“ dalis perkusiniams; pauzių blokų alegorijos su
Rioandži akmenų kompozicija

3 akmenys

Alegorijos su Rioandži sodo elementais muzikos kūrinyje akivaizdžios
makrostruktūros aspektu – muzikinį ciklą „Ryoanji“ sudaro aštuonios
savarankiškos dalys (sutapimas su 8 šventyklos sodais), kiekviena ciklo
dalis turi būti atliekama skirtingoje salės vietoje (tarsi aliuzija į akmenų
išsidėstymą erdvėje). Centrinės ciklo „Ryoanji“ dalies perkusiniams
skambesys, anot Cage’o, atitaria banguoto, sugrėbstyto sodo smėlio
faktūrai129. Šios dalies, sudarytos iš vien tik ketvirtinėmis pulsuojančios
medžiagos, hoketiškai „išretintos“ ketvirtinėmis pauzėmis, tyrimas atskleidė,
kad autorius veikiausiai panaudojo muzikos kūrinio prasminio prototipo
skaitmeninius ypatumus, siekdamas, kad perkusininko pasirodymas skaitmeniniu ir vizualaus partitūros plano požiūriu pakartotų akmenų sodo
parametrus (pavyzdžiui, sodo 78 pėdų ilgiui kone atitaria 77 taktų apimtis).
Analizuojant išryškėjo komponavimo dėsningumai:
1) kiekvieną pauzėmis gausiai išmarginto muzikinio audinio taktą pradeda
ketvirtinės smūgis (nė vienas taktas nepradedamas pauze);
2) visų taktų (išskyrus 75-ą taktą130) ritminį piešinį sudaro 5 ketvirtinių () ir
kintančio pauzių skaičiaus kombinacijos (alegorizuoja su penkiomis sode
išmėtytomis akmenų krūvomis, vienoje krūvoje išdėstyta penkių akmenų
kompozicija);
3) dominuoja vienos ir dviejų ketvirtinių ( ir  ) sekos, tik triskart girdėti trijų
ketvirtinių (  ) seka.
Įsigilinus į pauzių kompozicinę logiką buvo pastebėtas ir vizualus, ir
konstruktyvus sutapimas su skaitmeniniais akmenų sodo šifrais. Pavyzdžiui,
nuolatinę manipuliaciją vienos, dviejų ar trijų ketvirtinių pauzių () grupėmis
paįvairina, atrodytų, chaotiškai išmėtyti 4, 5 ar 6 ketvirtinių pauzių blokai.
Apskaičiavus jų pasirodymo kiekį ir vietą partitūroje, įžvelgta sąsaja: keturių
ketvirtinių pauzių grupes Cage’as įveda 8 kartus; penkių ketvirtinių pauzių
grupes – 5 kartus; šešių ketvirtinių pauzių grupes – 2 kartus:
4            x

8

x

2

5           x
6

5

7

						
15
Visi gauti skaičiai buvo paskata prielaidai dėl tiesioginės japoniškojo sodo
konstrukcinių elementų įtakos Cage’o kūriniui: bendras minėtų pauzių grupių
kiekis 15 sutampa su akmenų sodo erdvėje išmėtytų akmenų skaičiumi;
atskirų pauzių grupių skaičiai 8, 5 ir 2 sutampa su akmeninio sodo vizualios
kompozicijos interpretacija – dviem akmenų makrokompozicijomis po 7 ir
8 akmenis. Mintį, kad šias pauzių grupes galima interpretuoti kaip Rioandži
sode gulinčių akmenų alegorijas, papildo vizualus muzikinės partitūros
palyginimas su akmenų išsidėstymo konfigūracija – panašumai leidžia
manyti, kad chaotiškai išmėtytų pauzių vieta partitūroje atkartojo sode
esančių elementų schemą 5–2 (7) ir 3–2–3 (8), o realus akmenų sodas
kompozitoriui buvo ne tik pirminė idėja, bet ir organizuojanti priemonė
formuojant muzikos kūrinį (žr. 86, 87 pvz.).
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87 pvz. Cage’o „Ryoanji“ dalis perkusiniams; pauzių blokų
alegorijos su Rioandži akmenų kompozicija
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M. K. Čiurlionio Fuga in b, op. 34 / VL 345
Remiantis Čiurlionio tapybos pavyzdžiais, eskizais ar epistoliniu palikimu
(laiškais broliui Povilui, žmonai Sofijai Čiurlionienei-Kymantaitei) bei numerologinės semantikos prielaida jo fortepijoninė Fuga in b (1908–1909)
gali būti interpretuojama kaip kompozitoriaus autografo „įgarsinimas“131.
Patyrinėjus fugos temos sandarą ir kitas kompozicinės konstrukcijos
detales, matyti dėsningumai, leidžiantys spėti, kad fortepijoninis kūrinys
turi ne tik vaizdinių ir emocinių sąsajų su tuo metu plėtota operos „Jūratė“
pradžios (jūros gelmių) idėja, bet yra racionalaus ir iš anksto numatyto, gal
net apskaičiuoto muzikinės medžiagos „konstravimo“ pavyzdys, veikiausiai
sąmoningas Čiurlionio manipuliavimas dviem skaičiais – 11 ir 22. Be to,
numerologiškai interpretuojama temos garsaeilio sandara, trukmės organizavimas ar ritminio piešinio ypatumai įtvirtina kitokį fugos temos garsų
skaičių nei įprastai (pavyzdžiui, Vytauto Landsbergio ir Jadvygos Čiurlionytės redakcijose lygos ženklu sujungtą temą sudaro 21 garsas, Antanas
Venckus taip pat remiasi 21 garso temos apimtimi; Venckus, 2000; o štai Rimanto Janeliausko studijoje temos trukmė apibrėžiama 25 garsais; Janeliauskas, 2010, p. 335) – 22 garsų temą. Tokią hipotezę leidžia kelti pastebėjimai, rodantys dviejų susijusių skaičių 11 ir 22 sklaidą muzikos audinyje:
1) fugos temą sudaro 11 skirtingų garsų, nes Čiurlionis panaudojo ne visus
dvylika chromatinių pustonių, t. y. išskyrus garsą g:
b–h–c–des–d–es–e–f–ges–(trūkstamas garsas g)–as–a;
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2) fugoje tema iš viso parodoma 16 kartų, tačiau tik 11 kartų ji skamba visu
pavidalu, kitais atvejais temą sudaro 11 ar 18 garsų;
3) jei tema yra 22 garsų, šiuo požiūriu analizuojant jos trukmę, matyti,
kad ją sudaro 29 aštuntinės, o aukso pjūvis susidaro ties 18-a aštuntine
(t. y. 29 aštuntinės x 0,618 = 17,922). Patyrinėjus, kokia tai vieta temoje,
pastebėta, kad aukso pjūvio rodiklis tiksliai sutampa su temos kulminacija –
aukščiausiu garsu f, kuris yra vienuoliktasis iš visų 22 temos garsų
(88pvz.);
4) manipuliaciją dviem 11-ukais rodo temos ritminio piešinio konstrukcija,
skylanti į dvi dalis: pirmai vienuolikos garsų grupei būdinga ne visiškai
tiksli ritmo simetrija, įrėminta ketvirtinėmis, kurių bendra trukmė 11 aštuntinių, o antroji temos pusė juda „monotoniškomis“ 11 aštuntinių132 (88 pvz.);
5) skaičiaus 22 logika įžvelgiama ir fugos preambulėje (5 taktų įžangoje),
kurios Čiurlionis vėliau atsisakė (įžanga išliko pirminiame, 1908–1909 m.
rankraštyje, Čm–52, p. 20–28): iš padidinto trigarsio f–a–cis sudarytos
dešinės rankos partijos „grimztančioje“ garsų kreivėje iš viso skamba 22
garsai (89 pvz.).
Akivaizdūs skaičių 22 ir 11 dėsningumai kelia klausimą – ar jie tėra
kompozicinė konstrukcija, ar apgaubti ir semantiniu šleifu. Hipotezės apie
numerologinių kodų naudojimą Čiurlionio kūryboje (ir tapyboje, ir muzikoje)
kontekste šie skaičiai įgyja personifikuotą potekstę:

Pirma, šiuo interpretaciniu požiūriu galima sąsaja su menininko gimimo
data naujuoju stiliumi133 1875 09 22. Čiurlionis gimė 1875 09 10 senuoju
stiliumi, kaip žymi įrašas bažnyčios knygose, tačiau pirmajame lietuvių
dienraštyje „Vilniaus žinios“ jau nuo 1905-ųjų tituliniame puslapyje
data pradedama spausdinti dviem stiliais, o šį dienraštį nuolatos skaitė
bei į jį rašė ir Čiurlionis, ir jo žmona Sofija. Be to, kompozitoriaus
tiesioginį susidūrimą su skirtingais datų užrašymais rodo jo biografija:
Druskininkuose, Sankt Peterburge, Varšuvoje ar Vilniuje jis gyveno
senuoju stiliumi, pagal naujojo stiliaus kalendorių vienus studijų metus,
1901–1902, praleido Leipcige, vėliau, 1906-aisiais, lankėsi Vakarų
Aukso pjūvis: 18-a   (29  x 0,618 = 17,922)
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88 pvz. Čiurlionio Fuga in b; temos grafika ir aukso pjūvio vieta; temos ritminio piešinio
konstrukcija ir skaičiaus 11 raiška

22 garsai dešinės rankos partijoje

89 pvz. Čiurlionio Fuga in b; pirminiame rankraštyje užrašyta 22-ų garsų įžanga
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Europoje (Vienoje, Miunchene, Prahoje, Dresdene, Niurnberge). Dvejopo
datavimo faktą patvirtina ir Jono Zaluskos 1908 12 04 laiškas Čiurlioniui,
susijęs su pastarojo vestuvių datos derinimu, kuriame jo draugas Jonas
klausia: „Parašyk būtinai, ar Naujieji Metai naujuoju stiliumi, ar senuoju“
(Čiurlionis, 2011, p. 256). Taigi Čiurlionis žinojo ir dvejopą savo gimimo
dienos datavimą (rugsėjo 10-ąją ir 22-ąją), tačiau ar kaip nors sureikšmino
šį dvilypumą, tiesioginių liudijimų epistoliniame jo palikime nėra.
Antra, neatsitiktinį šių skaičių parinkimą fugos konstrukcijai rodo sąsaja
su Čiurlionio parašu lietuvių ir lenkų kalbomis M K ČURLIONIS (taip pat
M K ČURLIANIS) arba M K CZURLANIS – visais atvejais parašas lygus 11
raidžių sumai (90 pvz.).
Šie pastebėjimai leidžia teigti, kad Čiurlionis, suvokęs intriguojantį savo
parašo ir „naujosios“ gimimo datos skaitmeninį ryšį (11 yra skaičiaus 22
redukcija), galėjo jį adaptuoti ir muzikinėje kūryboje, o Fuga in b, paskutinė
jo fortepijoninė kompozicija, simboliškai įprasminama kaip muzikinis
Čiurlionio autografas.

M K ČURLIONIS
M K ČURLIANIS
M K CZURLANIS
90 pvz. Čiurlionio parašas MK Čurlia(o)nis
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iš viso 11 raidžių

Trečias skyrius

Matematinių technikų inovacijos
XX–XXI a. muzikoje
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Įvairialypėje XX–XXI a. muzikos kūrybos praktikoje greta tradiciškai determinuotų matematinės prigimties reiškinių lygiavertiškose pozicijose įsitvirtina inovacijos, siejamos su naujų matematikos teorijų, stipriai praplėtusių kūrybinių
galimybių erdvę ir probleminį lauką, taikymu. Ypač nuo XX a. vidurio į kūrybinį
procesą transformuojami principai, perimti iš aukštosios matematikos, sparčiai
tobulinamų informacinių technologijų sričių. Tai kompiuterinėje erdvėje tapusi
įmanoma muzikos rašymo sudėtingiausiais algoritmais kryptis; geometrinių,
grafinių algoritmų kaip kūrinio pirmavaizdžio kūrimas ir muzikos kūrinio schematizuotos išraiškos būdai; sudėtingų matematinių formulių ar modelių, fraktalų,
chaoso, grupių, tikimybių ir kitų teorijų eksplikacija muzikos medžiagoje ir pan.
Abstrahuotas matematinis pagrindas savitas ir šiuolaikinės muzikos analitinėms
prieigoms. Čia taikomos skaitmeninės procedūros, pagrįstos aibių teorijos principais134, formuojamos matematinės muzikinių struktūrų interpretacijos, tiriami
muzikinės medžiagos transformacijos į geometrinius modelius ir atvirkščiai atvejai, matematinės išraiškos taikomos garsų aukščių, temperacijos analizėje;
inovatyvus šiuolaikinės muzikos matematizacijos reiškinys inspiravo naujo pobūdžio muzikologinę literatūrą, tiriančią algoritmus ir jų procedūras muzikos
audinyje, rekursinių modelių (taip pat ir fraktalų), chaoso, tikimybių teorijos
taikymą kuriant kompiuterinę muziką.
Galima sakyti, principinė XX–XXI a. muzikos komponavimo naujovė yra garsinių struktūrų skaitmenizacijoms naudojami modeliai, perimti iš formaliosios
gramatikos, fraktalų geometrijos, chaoso ir kitų modernių matematikos teorijų
ir inspiravę matematikos, fizikos, struktūrinės kalbotyros elementų ir pan. implikacijas muzikos garsų erdvėje. Todėl remiantis gana skirtingais praktiniais
matematinių inovacijų įgyvendinimo muzikoje atvejais ir šią sritį nagrinėjančių
šaltinių tyrimais, toliau aptariami šiuolaikinės muzikos pavyzdžiai sisteminami
pagal vienijančias technologijas. Tai:
• matematizuota muzikos grafika. Čia dėmesys kreipiamas į grafines garsų
aukščių struktūras, prototipinius grafikos modelius, kurie pasirenkami ir
komponavimo įrankiu, ir kūrinio struktūrinei interpretacijai. Šiai krypčiai galima
priskirti skaitmeninį partitūros užrašymą / originalios skaitmeninės notacijos
reiškinį, L-sistemos modelių, struktūrinės kalbotyros principų raišką muzikos
kūrinyje ir pan.;
• algoritminės muzikos kompozicijos sąvokos įsitvirtinimas ir algoritminių
procesų taikymas šiuolaikinės muzikos komponavimo srityje, vis plačiau
eksploatuojančioje kompiuterines priemones ir atvėrusioje neaprėpiamus
muzikinių idėjų generavimo ir jų įgyvendinimo klodus;
• šiuolaikinės matematikos teorijų sklaida (stochastinės muzikos praktika,
Markovo grandinės, chaoso, tikimybių, transformacijų, grupių teorijų įtaka
muzikos komponavimo procesui), muzikinės fraktalų teorijos reprezentacijos,
fraktalų geometrijos analogai muzikos kompozicijų struktūrose (pseudofraktališkumas, fraktaliniai paveikslai, fraktalinis principas kaip komponavimo
priemonė).
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Matematizuota muzikos grafika
Muzikinio laiko ir erdvės struktūrinimas pagal tikslius matmenis sudaro galimybę garsų medžiagą transkribuoti į grafinę plokštumą ir muzikos kūrinio
visumą atkurti konkrečiomis geometrinėmis figūromis, o tokia vizualizacija
gali atskleisti ir matematiškai pagrįsti partitūroje užslėptus garsų tarpusavio
santykių dėsningumus. Grafiniam garsų medžiagos modeliui sudaryti itin
tinkama dvimatė x-y plokštuma, ją užpildo dviejų muzikos kūrinio parametrų –
garsų aukščio ir trukmės – duomenys, pavyzdžiui, iš matematiniais vienetais
išreikštų pirmo, aukščiausio, žemiausio ir paskutinio garsų ir jų trukmės taškų gaunamos koordinatės, kurios jungiamos į atitinkamą kreivę135. Šių dviejų
bene pagrindinių muzikos kūrinio parametrų vizualizavimo x-y plokštumoje
būdas gali būti taikomas skirtingų laikotarpių muzikos kompozicijoms tirti, nes,
kaip teigia Escot, „grafinė muzikos išraiška – tai notacijos būdas, nepaprastai
vaizdingai išreiškiantis kitokią muzikos perspektyvą“ (Escot, 1999, p. 6) ir rodantis, kad ir Hildegardos von Bingen antifonai, ir Györgi Ligeti kūriniui būdinga ta pati muzikinė architektūra, rėmimasis tais pačiais matmenimis. Kompiuterinės technologijos teikia galimybę grafiškai analizuoti daug sudėtingesnius
garsų medžiagos elementus, kaip antai atlikti akustinius skambesio tyrimus,
sudaryti garsinio spektro fotografijas, sonogramas, tą praktiškai darė, pavyzdžiui,
Alfredas Lorenzas, diagramomis ir kreivėmis aiškindamas Richardo Wagnerio
„Nibelungų žiedo“ moduliacinius procesus (Brinkman & Mesiti, 1991, p. 1–3).

Geometrinis pirmavaizdis kaip muzikos kūrinio
komponavimo algoritmas
Vizualus modelis gali būti ne tik konkretaus muzikos kūrinio analizės rezultatas,
bet ir pirmavaizdis, idėja ar struktūrinantis algoritmas. Antai dvi geometrinės
kreivės lėmė Tomo Johnsono pjesės „Two curves“ pianolai („Dvi kreivės“, 1998)
garsų aukščių parinkimą (Johnson, Editions 75), o Alaino Louvier „Heptagone“
(„Heptagonas“, 2004) septynkampė figūra padiktavo septynių instrumentų parinkimą. Geometrijos ir muzikos sąsajų pavyzdžiu galima laikyti ir elektroninės
muzikos kūrėjo, kompozitoriaus Srđano Hofmano (g. 1944) ciklą „Heksagoni“136
(„Heksagonai“, 1974): dalyje violončelei solo „Monodrama“ skaičius 6 veikiausiai kaip geometrinės figūros analogas lėmė garsaeilio struktūrą, nes čia nuolat
skamba nepilno harmoninio mažoro (be IV laipsnio) šešiagarsės sekos (pavyzdžiui, c–d–e–g–as–h), pjesėje užrašytos tempo nuorodos taip pat susijusios
su šiuo skaičiumi – nuorodos 60, 72, 120, 132, 264 ar 360 dalijamos iš 6.
Toliau aptariami praktiniai geometrinių figūrų naudojimo muzikos komponavimo
procese pavyzdžiai – tai olandų kompozitoriaus Jano Rokaus van Roosendaelio
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(1960–2005) pjesė „Rotations“ fleitai („Rotacijos“, 1988) – jos struktūrinėse
atkarpose galima įžvelgti kompozitoriaus išbraižytus geometrinius modelius
(įvairias keturkampių figūras), kurie pasufleravo atskirų muzikinių grupių
sudėliojimo eigą, bei Johno Adamso fortepijoninė kompozicija „China Gates“
(„Kinų vartai“, 1977), kurios trukmės parametras atkūrė partitūros pradžioje
nubraižytos kreivės kontūrą.
J. R. van Roosendaelio „Rotations“
Roosendaelio komponavimo braižui būdingą ritminių modelių kartojimą
ir griežtą ritminio parametro formavimą liudija pjesės „Rotations“
komponavimo būdas. Šio kūrinio pradžioje yra kompozitoriaus sudaryta
kelių geometrinių figūrų schema su ratu išdėstytais dvylika kompozicinių
segmentų. Ši schema buvo pasirinkta kaip muzikos kūrinio struktūrą
formuojantis prototipas, lėmęs pjesės komponavimą iš skirtingų segmentų
kombinacijų (žr. 91, 92 pvz.). Tyrimas parodė, kad penkiolikos kūrinio
padalų (pažymėtų skirtingomis raidėmis A, B, C...) pradžioms savita kelių
segmentų konstanta: visose padalose (išskyrus vienuoliktą K) ostinatiškai
kartojamos 1–2–3 ir 7–8–9 segmentų grupės. Sudarius šių segmentų
įvedimo į kūrinio partitūrą schemą išryškėjo, kad pirmos dešimt padalų
sukomponuotos nuosekliai pridedant arba nuimant du segmentus ir
įžvelgta simetriškumo tendencija, atsispindėjusi segmentų kiekio parinkime (kitose padalose eiliškumas pažeidžiamas – segmentai praleidžiami, keičiami ne iš eilės; žr. 93 pvz.).
Mėginant pjesės medžiagoje įžvelgti sąsajų su kitu kompozitoriaus pateiktos schemos elementu – centre esančiu geometrinių figūrų kompleksu,
pagrindinėje schemoje linijomis buvo sujungti kiekvienos padalos mažųjų
grupių kraštiniai segmentai (pavyzdžiui, padaloje A yra dvi segmentų
grupės 1–2–3 ir 7–8–9, linijomis atitinkamai buvo sujungti kraštiniai
segmentai 1–3–7–9). Paaiškėjo, kad pjesės padalų struktūra padiktuota
keturių geometrinių figūrų – stačiakampio, kvadrato, stačiakampio dviem
nukirstais kampais ir trapecijos (žr. 94 pvz.). Pavyzdžiui, A padalos muzikiniai
segmentai formuoja paversto stačiakampio geometrinę figūrą, būdingą ir
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91 pvz. Roosendaelio „Rotations“; geometrinis pirmavaizdis
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B bei J padalų sandarai. Kitą stačiakampio pavidalą galima atsekti E, F,
G ir M padalose. Kvadrato figūra tapo penkių padalų, kuriose skamba
muzikinių segmentų eilė 1–2–3–4–7–8–9–10, grafine išraiška, kvadrato
linijomis jungiamos ir padalos L segmentų viršūnės. Į trapecijos formą buvo
sujungti paskutinės padalos Q kontūrai 4–7–9–12 (segmentai 12–1–2–3–
4–7–8–9). Taip pat buvo nustatyta, kad kūrinyje „įgarsintas“ netaisyklingo
keturkampio pavidalas – tai padaloje K susidaranti keturkampio nukirstais
kampais figūra. Sudėsčius gautas figūras eilės tvarka, jų sekoje buvo
įžvelgti formų atsikartojimo dėsningumai, nulėmę pjesės struktūrą iš dviejų
kompoziciškai simetriškų blokų (žr. 95 pvz.).
A
1

= +-56-60

2

3

gliss.

gliss.

7

Skaitlinės A, B, C
žymi padalų
pradžias

gliss.

8

9

B

( )

1

2

Segmentų sekos
1, 2, 3 ostinatiškumas
padalų pradžiose

3

gliss.

7

8

9

C
1

Segmentų sekos
7, 8, 9
atsikartojimas

2

gliss.

3

4

gliss.

7

92 pvz. Roosendaelio „Rotations“; kompozicinių segmentų rekonstrukcija
pirmame partitūros puslapyje
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(1) A
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93 pvz. Roosendaelio „Rotations“; kompozicinių segmentų prieaugio ir
mažinimo simetrija
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94 pvz. Roosendaelio „Rotations“; garsų medžiagą struktūrinantys
geometrinių figūrų modeliai (stačiakampis, kvadratas, „nukirsto“ stačiakampio pavyzdys ir trapecija)
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95 pvz. Roosendaelio „Rotations“; simetrinę kūrinio struktūrą
atskleidžiantis geometrinių figūrų išdėstymas

J. Adamso „China Gates“
Vieno pirmųjų JAV kompozitorių, sąmoningai atsisakiusių pokarinės europietiškosios ir amerikietiškojo akademinio avangardo estetikos ir pasukusių minimalistinės muzikos link, Johno Adamso (g. 1947) muzikai būdinga hipnotizuojanti, transo būseną kurianti pulsacija, lėtai išsiskleidžianti harmonija. Pirmieji Adamso minimalistiniai eksperimentai – „Phrygian
Gates“ („Frygų vartai“, 1977) ir „Shaker Loops“ („Kratymo kilpos“, 1978),
kaip ir tuo pat metu sukurta pjesė „China Gates“ („Kinų vartai“, 1977).
Pastaroji fortepijoninė kompozicija reprezentuoja ir skaitmeninių operacijų
panaudojimą komponavimo procese, o bendra kūrinio sandara aiškinama kaip grafinės kreivės „įgarsinimas“. Tai yra partitūros pradžioje paties
Adamso nubraižyta kreivė ir greta įrašyta sąvoka „Gating“ (angl. – vartų
kaita), nurodanti, kad kiekvienas grafinės kreivės posūkis atitinkamai
muzikoje reiškia muzikinių fazių kaitą, t. y. perėjimą iš vienos dermės į
kitą (žr. 96, 97 pvz.). Ištyrus „China Gates“ sandarą buvo nustatyta, kad
geometrinis pirmavaizdis determinavo trukmės parametrą – horizontalių
linijų ilgis lėmė ketvirtinių natų kiekį atskirose fazėse, o kreivės posūkiai
muzikoje pasireiškė kaip derminis pokytis (nuolatinė penkių bemolių ir
penkių diezų kaita) ir naujos repetityvinės garsų grupės įvedimas. Išanalizavus partitūrą pastebėta, kad pagal kreivės duotą „vartų“ kaitos kodą
dėsningai tankėja arba retėja fortepijoninėje kompozicijoje susidarančių
struktūrinių blokų kaita. Pavyzdžiui, pirmoje kūrinio padaloje skamba
keturios struktūrinių blokų poros, dėsningai trumpėjančios po 15 ketvirtinių
(60–45–30–15; t. y. aritmetiniu santykiu 4–3–2–1): po pirmų dviejų fazių,
kurių trukmė po 60 , skamba trečia ir ketvirta fazės po 45 , tada – penkta
ir šešta fazės po 30  ir paskutinė fazių pora po 15  (žr. 98 pvz.). Analogiškas fazių kaitos procesas, tik retinimo kryptimi, atsispindi trečioje „China
Gates“ padaloje, o ją sujungus su pirma padala buvo nustatyta trukmės
parametro simetrija (žr. 99 pvz.). Vidurinė padala išsiskiria maksimaliai
sutankinta fazių kaita (kaip ir kreivės posūkių suaktyvėjimas grafiniame
pavidale), jos taktų apimtįis priklauso nuo skaičių sekos, dėstomos
geometrinės proporcijos santykiu (2–4–8–16...).
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1-a fazė, trukmė = 60 

2-a fazė, 60 

3-a fazė, 45 

= 72

( sempre Ped.)
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96 pvz. Adamso „China Gates“; muzikinių fazių kaita 1–42 t.

GATING

97 pvz. Geometrinė kreivė kaip grafinė matrica Adamso pjesei „China Gates“
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98 pvz. Adamso „China Gates“; pirmos padalos trukmės duomenų grafinė išraiška
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99 pvz. Adamso „China Gates“; viso kūrinio trukmės duomenų grafinė išraiška
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L-sistemos formalizmas
muzikoje
Muzikos kūrinio grafiniu pirmavaizdžiu gali tapti ir iš kitos mokslo šakos
pasiskolinta idėja, pavyzdžiui, formaliosios gramatikos (L-sistemos) principai.
Tai yra XX a. išplėtota struktūralizmo kryptis, paveikusi įvairias humanitarines
sritis – filosofiją, psichologiją, kalbotyrą, antropologiją, muziką, kai šiuolaikinės
struktūrinės kalbotyros pradininkas Ferdinand’as de Saussure’as (1857–1913)
iškėlė mintį, kad „pagrindiniai santykiai tarp kalbos vienetų gali būti išreiškiami
matematinėmis formulėmis“139. Į šiuolaikinę muziką įsilieję struktūrinės kalbotyros principai akivaizdūs kompiuterinės muzikos srityje: Hannos Järveläinen teigimu, formaliosios gramatikos taisyklėmis140 paremtos algoritminės L-sistemos
(angl. L-system, Lindenmayerio sistemos141) formulės gali būti taikomos muzikos komponavimui kompiuteriu, kuris šiuos algoritmus transformuoja į garsų
struktūras (Järveläinen, 2000, p. 7); anot Kevino Joneso, muzikai kurti kompiuteriu naudojamos JAV lingvisto Noamo Chomsky’o (g. 1928) gramatikos paradigmos142 (Jones, 1981). Vieną būdų, kaip kurti muziką pritaikant L-sistemos
kreives, pasiūlė Przemysławas Prusinkiewiczius, adaptuodamas x-y plokštumos principą: horizontalioji L-sistemos kreivės linija tapatinama su muzikos
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100 pvz. Iš Gospero kreivės sudarytas dvibalsis kontrapunktas (iliustracija sudaryta
pagal Mason & Saffle, 1994, p. 33–34)

0

garsų trukme, o vertikaliosios linijos ekvivalentiškos garsų aukščiams (Prusinkiewicz, 1986, p. 456; Mason & Saffle, 1994, p. 32). Pavyzdžiui, L-sistemos
Gospero kreive galima sukurti muzikinį dviejų balsų kontrapunktą, o iš tos pačios kreivės galimos 4 rotacijos ir iš viso 8 perskaitymo būdai – atitinkamai 8
motyvai (žr. 100, 101pvz.)
( 1 ) Originalus

( 2 ) Originalus

To

( 3 ) 90 laikrodžio kryptimi

( 4 ) 90 laikrodžio kryptimi

( 5 ) 180 rotacija

( 6 ) 180 rotacija

( 7 ) 270 laikrodžio kryptimi

( 8 ) 270 laikrodžio kryptimi

(2)

(3)
(1)
(4)

(8)
(5)
(7)

(6)

101 pvz. Gospero kreivės rotaciniai variantai ir jos muzikinio perskaitymo variantai
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T. Johnsono pjesė Nr. 14 iš ciklo „Rational Melodies“
L-sistemos pritaikymo muzikai komponuoti pavyzdžiu nurodytume Johnsono pjesę fortepijonui Nr. 14 iš ciklo „Rational Melodies“ („Protingos
melodijos“, 1981). Jos struktūros formavimą lėmė begalinė skaičių seka
(pagal formulę n – >n, n + 1, n), sudaroma pagal repetityvinį kaupiamąjį skaičiavimą – kiekvienas skaičius naujame žingsnyje atitinkamai
keičiamas trimis nariais (panašus komponavimo atvejis buvo pristatytas
antrame skyriuje, analizuojant Johnsono pjesės fortepijonui „Mersenne’o
skaičiai“ ypatumus). Anot kompozitoriaus, sudarius skaičių seką, kurioje
0 keičiamas į 010, 1 keičiamas į 121, 2 keičiamas į 232 ir t. t., kiekvienas
skaičius buvo sutapatintas su konkrečiu garsu ir taip „sukonstruota“ begalinė melodija (Johnson, 2001). Atlikus analizę pastebėta, kad į fortepijono partiją skaičių sekos buvo perkeltos atitinkamai pirmuoju – išeities
tašku – pasirinkus garsą c1 (kai „įgarsinama“ kombinacija 010), nuo garso g1 buvo įgarsinta skaičių kombinacija 121, nuo c2 – 232 ir t. t. Remiantis
šiais pastebėjimais buvo sudaryta kūrinio pradžios schema, kurioje atkurtas L-sistemos begalinės sekos modelis (žr. 102, 103 pvz.).

n – > n, n + 1, n
0
(c)
010
(c–d–c)
010121010
(c–d–c–d–e–d–c–d–c)
010121010121232121010121010 (c–d–c–d–e–d–c–d–c...)
102 pvz. Begalinės melodijos konstrukcinis kodas, kai c – 0, d – 1, e – 2, fis – 3
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103 pvz. Johnsono pjesė Nr. 14 iš „Rational Melodies“; L-sistemos žingsnio išraiška,
kai cdc – 010, gag – 121 ir t. t.
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G. L. Nelsono „Summer Song“
Galima sakyti, kad Johnsono fortepijoninėje kompozicijoje įgyvendintas
L-sistemos „įgarsinimas“ yra gana tiesmukas šio principo pritaikymas
muzikoje. Į tai atkreipia dėmesį ir muzikologas Martinas Supperis,
teigdamas, kad L-sistemos pagrindu „išvestų komponavimo taisyklių
nepakanka sukurti nuoseklų ir rišlų kūrinį“ (Supper, 2001, p. 50). Amerikiečių
kompozitorius Gary Lee Nelsonas (g. 1940), vengdamas „pažodinio“
formaliųjų kreivių perkėlimo į muzikos garsus, jas įvairiai modifikavo –
keitė posūkio laipsnį, ištempė ar suspaudė kreives, iškreipdamas jų
taisyklingą pavidalą. Originalų L-sistemos kreivių panaudojimą rodo
Nelsono pjesės „Summer Song“ fleitai („Vasaros daina“, 1991) ir „Goss“
smuikui (1993). Pirmuoju atveju muzikinei struktūrai formuoti kompozitorius pasitelkė modifikuotą Hilberto kreivę, o antrame kūrinyje „įgarsino“
Gospero kreivės grafiką (Nelson, 1996, p. 1). Anot kompozitoriaus,
komponuojant „Summer Song“, buvo atlikti tam tikri grafinio pirmavaizdžio pakeitimai: kreivės posūkį 90° kampu pakeitus į 101° posūkį gautas grafinis Hilberto kreivės variantas buvo išskleistas plokštumoje ir
transkribuotas į d2–d2–m3 intervalais išdėstytą garsaeilį (žr. 104 pvz.),
kuriam Nelsonas savarankiškai nustatė trukmės ir garsų aukščio ribas:

104 pvz. Nelsono „Summer Song“; komponavimo procesas: a) Hilberto kreivės pavyzdys,
b) kreivės modifikacija, c) naujos kreivės išskleidimas ir d) garsaeilio užrašymas
(pavyzdys sudarytas pagal Nelson, 1996, p. 6–7)

    .    .   .  . .     
3

3

3

3

3

3

3
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3

3
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3

105 pvz. Modifikuotos Hilberto kreivės rekonstrukcija Nelsono „Summer Song“ fleitos
partijos pradžioje
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smulkiausia ritmine verte pasirinko šešioliktinę, ilgiausia – pusinę, garsaeilio
žemiausiu tašku parinko garsą c 1, aukščiausiu – fis 3. Išanalizavus šią pjesę
buvo pastebėta, kad trukmės parametras, lyginant su originalios Hilberto
kreivės siūlomais trukmės intervalais (originalios kreivės žingsnių atstumus
galima išreikšti tik dviem skirtingomis trukmėmis), išsiplėtė iki dvidešimties
skirtingų ritminių verčių. Kūrinio pradžios atkarpoje atkūrus fleitos melodinio
reljefo prototipą – modifikuotos Hilberto kreivės modelį (žr. 105 pvz.), buvo
nustatyta, kad grafiką į muzikos natas kompozitorius perkėlė ne maksimaliai
tiksliai, bet kreivės taškus priartindamas prie chromatinio garsaeilio, nes
smulkūs kreivės kontūrų posūkiai būtų lėmę mikrotoninius santykius.

Muzikinės partitūros
skaitmenizacija
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M. Feldmano „IXION“
Neapibrėžtumo idėja ir jos įgyvendinimo muzikoje galimybėmis domėjęsis
Mortonas Feldmanas kaip vieną iš neapibrėžtumo išraiškų rinkosi apytikrį garsų aukščio žymėjimą partitūrose, teigdamas taip „išlaisvinantis
garsą“ (Mello, 1995). Praktiškai šią idėją kompozitorius įgyvendino
1950–1967 m. laikotarpio kūriniuose, užrašytuose grafiniame popieriuje
nekonkretizuota garsų aukščių notacija143. Analogišką atvejį aptinkame
ir Cage’o partitūroje „Music for Carillon No 1“ („Muzika kariljonui Nr. 1“,
1952), čia grafiniame popieriuje taškais pažymėti apytikriai garsų aukščiai.
Vis dėlto vėliau Feldmanas įžvelgė esminį šios notacijos trūkumą – laisvė
buvo suteikiama ne tik garsų tėkmei, bet ir atlikėjui, o kompozitorius atlikėjų improvizacijai nepritarė. Smulkiau aptariamos Feldmano kompozicijos
„IXION“ kameriniam ansambliui144 (1958) grafinė išraiška pasirinkta kaip
kompozicijos elementų analizės priemonė, atstovaujanti muzikos kūrybinio
proceso matematiniam pobūdžiui, nes partitūrai užrašyti kaip notacijos
simbolius kompozitorius panaudojo skaičius, determinuojančius garsų
kiekį. „IXION“ prototipu galima nurodyti kitą ankstesnę Feldmano
kompoziciją. Tai „Extensions 1“ („Pratęsimai Nr. 1“, 1951), jos simbolinėje
notacijoje – skaitmenimis grafiniame popieriuje išmargintoje partitūroje
skaičiai reiškė garsų kiekį, grafinio popieriaus linijos žymėjo registrą, o
konkretaus garsų aukščio parinkimas buvo paliktas atlikėjo nuožiūrai
(Pritchett, 2001). Analogiški skaičių notacijos simbolių užrašai aptinkami ir
1951–1953 m. sukurtose „grafinėse“ kompozicijose „Intersections I, II, III“
(„Sankirtos Nr. 1, 2, 3“).
Iš pirmo žvilgsnio chaotiškai „IXION“ puslapiuose išmėtyti skaičių kodai
sufleruoja, kad Feldmanas iš muzikos komponavimo proceso eliminavo
bet kokį konstruktyvumo momentą, norėdamas gauti atsitiktinumo fenomeną, sukurti neapibrėžtų aukščių kompoziciją, kurios kiekvienas atlikimas pasiūlytų naują skaitmenizuotos partitūros interpretaciją. Tačiau šioje
kompozicijoje galima įžvelgti tam tikrus vidinės tvarkos principus. Pavyzdžiui, „IXION“ grafinės partitūros vertikalę sudaro šešios langelių eilės,

kurias per vidurį skiria pajuodinta linija. Anot kompozitoriaus, trys linijos
lemia tris registrus – aukštą, vidurinį ir žemą, o langeliuose įrašyti skaičiai
diktuoja, kiek kartų turėtų skambėti garsas. Partitūroje kas dešimt langelių
14 sykių kartojamas romėniškų skaičių blokas I–II–III–IV–V (paskutinį
kartą neišsamiai): I–II–III–IV–V – I1–II1–III1–IV1–V1 – I2–II2–III2–IV2–V2 ...
I14–II14–III14–IV14. Analizuojant chaotiškus skaičių užrašymus partitūros
langeliuose buvo įžvelgtas izomorfiškumo principas – dviejų padalų
kūrinio viduryje tikslus pakartojimas: atkarpa A (I9–II10) tiksliai pakartota
nuo II10 iki IV11, paskui einanti atkarpa B (IV11–V11) tiksliai pakartota
nuo I12 iki II12 (žr. 106 pvz.). Tam tikra logika pastebėta ir ištyrus
konkrečių skaičių įrašymą partitūroje: iš viso „IXION“ partitūros langeliai
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užpildyti aštuoniolika skaitmeninių simbolių (nuo 1 iki 18), kuriuos suvedus į lentelę ir pagal gautus duomenis nubrėžus garsų užgavimą fiksuojančią kreivę (x-y plokštumos y ašyje buvo pažymėti skaičiai nuo 1
iki 18, x ašyje užfiksuotas kiekvieno šių rodiklių kiekis), gautas rezultatas
parodė nuoseklaus mažėjimo tendenciją nuo daugiausia – 315 kartų –
užgaunamo vieno garso (skaičius 1) iki tik po vieną kartą skambančių
17-os ir 18-os garsų grupių (žr. 107, 108 pvz.).
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Modernių matematikos teorijų
„įgarsinimo“ BŪDAI

Gilinantis į modernių matematikos teorijų ir jų elementų panaudojimo šiuolaikinėje muzikoje ypatumus, vis dažniau susiduriama su algoritmo sąvoka, neatsitiktinai siejama su kompiuterine muzikos komponavimo praktika, leidusia į muzikos
garsus transkribuoti sudėtingus matematinius procesus, ir visa tai paprastai
atliekama specialiai sukurtomis programomis. Tokiais algoritmais generuojamos
muzikos analizę, t. y. tam tikrų procedūrų atkūrimą, taip pat dažniausiai įmanoma atlikti tik kompiuteriu, remiantis paties kompozitoriaus paliudijimu; be to, nemažai kompiuterinės / elektroninės muzikos kūrinių užrašomi ne tradicine notacija, jie išreiškiami formulėmis, simbolinėmis programavimo komandomis; ir šis
reiškinys muzikologijos plotmėje kuria visiškai naują analitinių darbų kryptį.

				

Algoritminė muzika ir kompiuterinė
komponavimo praktika

Algoritmo sąvoką145 su muzikinės kūrybos sritimi imta sieti XX a., bet, pavyzdžiui, Gerhardas Nierhausas algoritminės muzikos pavyzdžiais nurodo dar
Bacho „Fugos meną“ ar Schönbergo dodekafoninę sistemą (Nierhaus, 2009,
p. 1). Anot Kristinės Burns, muzikinio algoritmo sampratai artimiausia medicininė algoritmo interpretacija nustatant klinikinę diagnozę – tai „laipsniškas procesas, [...] kai atsakymas į klausimą determinuoja kitą klausimą“ (Burns, 1994,
p. 2). Tai leistų algoritmiškai studijuoti įvairių stilių ir epochų profesionaliosios
muzikos žanrus. O Adamo Alperno pasiūlytas apibrėžimas – algoritminis muzikos komponavimo procesas yra „formalių procesų naudojimas muzikos kūrimui minimaliai dalyvaujant žmogui“ (Alpern, 1995, p. 1; išskirta – R. P.) – sugestionuoja šios problemos susiaurinimą iki šiuolaikiniame pasaulyje suaktyvėjusios kompiuterinės kūrybos, elektroninės muzikos krypties. Kaip tik kompiuterinės muzikos kompozicijos dažniausiai vadinamos algoritminėmis, tam pasitelkiami ir tokie terminai kaip interaktyvi ar kompiuteriu sukurta (angl. Computer
Aided arba Computer Assisted) kompozicija (Cope, 2000, p. 2); Charlesas
Dodge’as elektronines kompozicijas diferencijuoja į kompiuteriu komponuojamas ir kompiuteriu realizuojamas (Dodge, 1986, p. 187).
Išaugusį dėmesį kompiuteriniam algoritminės muzikos kūrimui galbūt motyvavo tai, kad šiuolaikiniai menininkai, pasitelkę kompiuterius, sugebėjo stoti į
beveik lygiavertę akistatą su iššūkiu sumokslinti, absoliučiai matematizuoti
garsų erdvę. Muzikos komponavimo srityje radosi įvairiausių galimybių
adaptuoti, pavyzdžiui, gamtoje aptinkamus matematinius evoliucijos principus,
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genetinių algoritmų sekas. Tam kuriamos sudėtingos kompiuterinės programos,
pavyzdžiui, „Vox populi“, muzikai kurti naudojanti matematinius evoliucijų
apskaičiavimus (Moroni et al., 2000), IRCAM nuosekliai tobulinama „OpenMusic“
platforma (The OM Composer’s Book, 2006; 2008), Dodge’as mini kompiuterines
programas, generavimo algoritmais naudojančias triukšmo formules, „WHITE.
BAS“, „BROWN.BAS“ (Dodge, 1986, p. 187–189) ir pan.
Pirmąją kompiuterinę muzikos komponavimo programą XX a. 6 dešimtmetyje
sukūrė Lejarenas Hilleris ir Leonardas Isaacsonas, o pirmuoju algoritminės
kompiuterinės kompozicijos bandymu įvardijama šių autorių „Illiac Suite“ styginių
kvartetui (1955–1956), kurios intervalinę seką programavo Markovo grandinių
algoritmas, kompiuterinei muzikai programuoti buvo panaudotas taisyklėmis
grįstų statistinių procesų principas (Mason et al., 1988, p. 794; Cope, 2008,
p. xiv). Vėliau minimi pavyzdžiai – Hillerio ir Isaacsono „Algorithms“ („Algoritmai“,
1968), Xenakio 1971-ųjų eksperimentai, plačiai žinomas Xenakio kompiuterinės
kompozicijos atvejis – „Gendy 3“ (1991), kuriame garso sintezavimą atliko
programa GENDYN (angl. GENeration DYNamique – dinaminis generavimas,
plačiau apibūdinamas kaip dinaminė stochastinė sintezė / Dynamic Stochastic Synthesis).
Dažnai muzikinės sąvokos „algoritminė kompozicija“ (angl. Algorithmic Composition) ir „kompozicija, sukurta kompiuteriu“ (angl. Computer Assisted Composition, CAC), vartojamos sinonimiškai. Vis dėlto algoritmų raišką muzikoje
būtina tiksliai diferencijuoti, nes algoritmiškumo procesais galima pagrįsti ir
Mozartui priskiriamo vadinamojo žaidimo kauliukais (Würfelspiel) kūrybinius
principus, ir renesansinę menzūrų sistemą, izoritminio moteto ar įvairių kanono tipų struktūras ar kitus muzikinius pavyzdžius dėl rezultatui gauti atliekamų
tam tikrų operacijų pagal apibrėžtas taisykles.
Algoritmais paremtos kompiuterinės muzikos komponavimo suintensyvėjimas
nuo XX a. antros pusės ne tik skatina daryti analitinius apibendrinimus, bet ir
lėmė sudėtingesnes muzikinės analizės kryptis, nes algoritmo sąvoka apima
itin platų kūrybinių procedūrų spektrą. Viena vertus, analitikoje apibrėžiamas
koncepcinis algoritminių kompozicijų atskyrimas – tai imitacinės (pavyzdžiui, tam
tikrą stilių imituojančios) kompozicijos ir originalaus muzikos kūrinio generavimo
atvejai. Kita vertus, taikoma grynai technologinė diferenciacija – tai kompiuteriu
generuota muzika (angl. Computer Generated Music, CGM, Deniso Baggi
sąvoka), siejama su garso sintezavimu, apdorojimu ar perdirbimu (kompiuteriui
tarsi pavedama muzikos instrumento funkcija), ir jau minėtas muzikos kūrimas
kompiuteriu (CAC), kuriam pavedama atlikti kompleksinius matematinius
skaičiavimus, panaudoti sudėtingus algoritmus (Puckette, 2006, p. ix), t. y. iki
tol žmogaus protui priskirtus mąstymo ir / arba kūrybinius veiksmus. Millerio
Puckette’o apibrėžimą dar praplečia Davido Cope’o triada: pirma, kompiuteriu
generuojamas garsas (angl. Computer Generated Sound, CGS, artimas garso
sintezavimui); antra, kompiuteris kaip pagalbinė priemonė organizuojant atskirus
muzikinius elementus ir muzikos kalbos parametrus (angl. Computer Generated
Assistance, CGA); ir trečia, kompiuteriu sukurtas kūrinys (angl. Computer
Generated Composition, CGC) (Cope, 2008, p. ix–x).

Algoritminių procesų įvairovę muzikoje pajėgu grupuoti ir pagal charakteringus
technologinius principus. Iš jų populiariausi: sonifikacija (garso apdorojimas,
negarsinių duomenų „įgarsinimas“, t. y. kompiuterinis transliavimas į skambesį)
ir įvairių matematinių operacijų, apskaičiavimų naudojimas, matematinį procesą
pasirenkant muzikos kūrinio pirmavaizdžiu, ar naujos muzikinės medžiagos
kūrimas atlikus kompiuterinę pateiktų muzikos duomenų (pavyzdžiui, jau esamų
muzikos kompozicijų) analizę (angl. Data-Driven), tokios kūrybos rezultatas –
savotiška pirminės muzikinės medžiagos replika (Cope, 2008).
Algoritmo adaptavimą muzikinės kūrybos procese galima diferencijuoti ir pagal
tai, ar algoritmas tėra viena iš kūrybos priemonių (įrankių), ar sistemiškai
veikia muzikinę kalbą, kūrinio struktūrą (Nierhaus, 2009, p. 261). Pirmuoju
atveju konkretus algoritmas yra kompozitoriaus valdomas ir „prižiūrimas“, jis
lemia atskirų muzikinių parametrų organizavimą – pavyzdžiui, garsų aukščius,
ritmą, dinamiką, jų derinius. Antruoju atveju algoritmui ar algoritmų kompleksui
pavedama savarankiškesnė viską apimančio kompozicinio kodo užduotis. Kaip
tik tai provokuoja kūrybinės plotmės diskusiją – ar algoritmui nesuteikiama kūrėjo
funkcija jei ne visiškai, tai bent iš dalies. Panašia linkme svarsto ir Cope’as –
kompiuterinės muzikos kūryboje jis įžvelgia dvi kompozitorių intencijas: vieni,
pavyzdžiui, Bryanas Ferneyhough, muziką komponuoja tradiciniu būdu ir
kompiuteriu naudojasi kaip papildomu komponavimo įrankiu, eksperimentuoja
su tam tikrais modeliais, bet galutinį rezultatą koreguoja „pagal savo skonį“
(t. y. „žmogiškasis įsikišimas“ į kompiuteriu generuojamą kompoziciją); kiti, kaip
Gottfriedas Michaelis Koenigas, daugumoje savo kompozicijų kompiuterinę
programą pasitelkia totaliam komponavimo problemų sprendimui, visų parametrų
organizacijai ir suvaldymui (Cope, 2008, p. x–xii).
Ir trečia, mėginant apibendrinti, kokio pobūdžio algoritminiai veiksmai taikomi
muzikai kurti, muzikos praktikoje galima skirti dvi kryptis. Tai:
1.
Universalus sąvokos „algoritmas“ taikymas, apimantis įvairius determinuotus
(nustatytus, apibrėžtus) procesus, įvairiausius konstruktyvius veiksmus,
kuriuos atlieka patsai kompozitorius, laikydamasis konkrečių taisyklių.
Dalis tokių algoritmų funkcionuoja mechaniškai, juos lengva atsekti garsų
medžiagoje. Anksčiau aptartus skirtingų epochų muzikos komponavimo,
pasitelkiant konstruktyvius matematinius elementus – skaičius, proporcijas,
progresijas ir pan., pavyzdžius taip pat galima priskirti šiai algoritminių procedūrų
krypčiai. Algoritminį pobūdį galima įžvelgti dar Pitagoro suformuluotoje garsųskaičių ekvivalentų teorijoje. Järveläinen nuomone, algoritminiai aspektai saviti
formalioms Viduramžių kompozicijoms pagal Gvido Areciečio (Guido d’Arezzo)
schemą, XV a. izoritminių motetų ritminiams modeliams ar aukso pjūvį muzikos
kūriniams struktūrinti panaudojusio Dufay kūriniams (Järveläinen, 2000,
p. 1). Algoritmiškai interpretuotinos ir Renesanso menzūrinių kanonų atlikimo
nuorodos – kokiu santykiu (po kelių taktų, garsų ir pan.), kokiu pavidalu
(originalu, retrogradu, inversija) turi įstoti balsai, o kompozitorius yra tik muzikos
branduolio – vienbalsės atkarpos, iš kurios kompozicija konstruojama, ir taisyklių
komplekso autorius. Schönbergo dvylikagarsė serija, Weberno išplėtota iki
totaliojo serializmo, anot Johno A. Maurerio, pasižymi absoliučiu visų muzikos
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parametrų kontroliavimu, maksimaliai abstrahuojančiu komponavimo procesą
(Maurer, 1999, p. 2), todėl dodekafoniniu principu sudaromos „matricos“ (serijos)
skatina jas adaptuojančias muzikos kompozicijas vadinti algoritminėmis.
2.
Šiuolaikinėje muzikoje taikomi sudėtingi matematiniai kitų mokslo sričių
struktūrų algoritmai, jų raiška sunkiai pastebima ir dažniausiai įgyvendinama kompiuterinėje erdvėje.
Kompozitoriai tarsi koncentruojasi į komplikuotą muzikos kūrimo procesą,
grindžiamą sudėtingomis matematinėmis procedūromis. Pavyzdžiui, kompiuterinės muzikos eksperimentų autoriaus Dodge’o kompozicijai „The Earth’s Magnetic
Field“ („Magnetinis Žemės laukas“, 1970) garsinės medžiagos prototipu buvo
pasirinktos Žemės magnetinių laukų svyravimų skaitmeninės sekos, kompiuteriu
konvertuotos į garsus (Alpern, 1995, p. 1), o kūrinio „Profile“ („Profilis“, 1984) garsų
aukštį, ritmą ir amplitudę lėmė kompiuterinė 1/f triukšmo algoritmo adaptacija.
Anot Järveläinen, muzikinėms melodijoms generuoti nepaprastai tinka Markovo
grandinės principai. Kita šiuolaikinius autorius inspiruojanti sritis – genetiniai
algorimai, nes genetinės, DNR, ir muzikinės struktūros yra panašios kaip tiesinės
elementų sekos, kuriančios sudėtingas kombinacijas, be to, DNR skleidžia į 1/f
triukšmą panašius signalus (Järveläinen, 2000, p. 10). Johnas Dunnas garsams
ir kitiems muzikiniams parametrams nustatyti panaudojo aminorūgšties (vieno
iš DNR komponentų) charakteristikas – molekulinės masės ir molinio tūrio
matmenis, Xenakis eksperimentavo su stochastinių procesų implikacijomis į
muzikos audinį, Nelsono kompiuterinių kompozicijų pirmavaizdžiais pasirinktos
chaoso ar fraktalų teorijos („Fractal Mountains“, 1988, „The Voyage of the
Golah Yota“, 1993), Hanspeteris Kyburzas (g. 1960) komponavimui panaudojo
rekursinių sekų algoritmus („Cells“ saksofonui ir ansambliui, 1994).

Komplikuotų matematinių procesų
garsinės adaptacijos
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Itin aktyvi modernių matematinių procesų raiška ir kompiuteriu programuojamos
šiuolaikinės algoritminės muzikos praktika, apibendrinant skirtingus šaltinius
(Burns, 1994; Dodge, 1988; Järveläinen, 2000), gali būti nagrinėjama pagal
konkrečių matematinių reiškinių pasirinkimą. Pavyzdžiui, muzikai komponuoti
kompiuteriu taikomi:
1) stochastiniai (atsitiktiniai, tikimybiniai, Markovo) procesai;
2) fraktalines struktūras apimantys chaotiniai procesai;
3) struktūrinės kalbotyros tyrinėjimų – gramatikos procesai;
4) taisyklėmis paremti (angl. Rule-Based) priežastinių veiksmų procesai;
5) dirbtinio intelekto procesai, lemiantys tinkamų sprendimų atrinkimą kitam
žingsniui.
Kiek smulkiau kompleksinės matematizacijos muzikoje kryptį diferencijuoja
Nierhausas (Nierhaus, 2009), nurodantis aštuonis algoritminiam muzikos komponavimui ir / arba analizei naudojamus principus, prieš tai minėtą sąrašą
detalizuodamas ir papildydamas dar keliais aspektais. Tai:

1) Markovo grandinė / modelis146 (angl. Markov Chains / Model);
2) generatyvinės gramatikos147 (angl. Generative Grammars) principai;
3) pereinamųjų procesų (angl. Transition Networks) analogai;
4) chaoso ir savipanašumo (angl. Chaos, Self-similarity) principų adaptacija
(Verhulsto lygtis, triukšmo teorijos148, chaoso sistemos, Kantoro aibė, Mandelbroto
aibė, Kocho snaigė ir kt. fraktalai);
5) genetiniai algoritmai (angl. Genetic Algorithms);
6) ląsteliniai automatai149 (angl. Cellular Automata);
7) dirbtiniai neuroniniai tinklai150 (angl. Artificial Neural Networks);
8) dirbtinis intelektas / sintetinis protas151 (angl. Artificial Intelligence).
Siekdamas apibendrinti matematinių algoritmų įvairovę, Nierhausas susistemino
bei nurodė ir rečiau pasitaikančius, ir itin plačiai eksploatuojamus pavyzdžius,
kurių dalis, kaip antai tikimybių procesais paremtas Markovo modelis, generatyvinės gramatikos, genetinių algoritmų ar chaoso principai sulaukė atgarsio ir
kūrybinėje, ir analitinėje garsų erdvėje. Generatyvinės gramatikos ištakomis
muzikoje galima įvardyti dar XX a. pradžioje paskelbtą Heinricho Schenkerio
(1868–1935) Ursatz teoriją152; vėliau generatyvinės gramatikos modelis sėkminmingai adaptuotas Fredo Lerdahlio ir Ray’aus Jackendoffo tyrimuose. Remdamiesi generatyvinės gramatikos dėsniais, jie siekė išgryninti muzikinės
struktūros hierarchijos lygmenis analizuodami grupių sandarą (kūrinio skaidymą
į motyvus, frazes, padalas), metrinę sandarą, kūrinio trukmės redukciją,
susietą su garsų aukščiais, grupių ir metrinių struktūrų rodikliais, atliko viso
kūrinio redukciją į esminius garsus įvertinant garsų aukščio santykius, įtampą,
susilpnėjimą ar trukmę. Pavyzdžiui, minėtini Lelio Camilleri tyrimai, susiję su
generatyvinės gramatikos principų taikymu kelių dainų iš Schuberto vokalinių
ciklų, op. 23, 25 ir 89, įžanginių mažorinių frazių analizei ir gautų rezultatų
panaudojimu šio stiliaus melodijų replikoms generuoti kompiuteriu (Nierhaus,
2009, p. 94, 99); Mario Baroni su grupe mokslininkų sukūrė keletą kompiuterinių projektų, tiriančių klasikinės muzikos pavyzdžius arba kuriančių profesionaliosios muzikos stiliumi pagal generatyvinės gramatikos principus: programa
MELOS 2 taikyta liuteroniškųjų choralų struktūros analizei, programa HARMONY
skirta generuoti bosą ir harmoninę vertikalę pateiktai choralo melodijai (Baroni
et al., 1982). Generatyvinės gramatikos teorijos vizualizacijoje galima įžvelgti
ir analogijų su chaoso teorijos elementais. Pavyzdžiui, Bacho choralo „Christus,
der ist mein Leben“ schemoje pavaizduoto prolongacijos medžio grafika, išreiškianti choralo garsų tarpusavio santykius, grupavimo dėsningumus ir hierarchiją,
neabejotinai rezonuoja su vienos iš chaoso teorijos lygčių grafika – Verhulsto apibrėžtą populiacijos augimo logistinį modelį perteikiančia diagrama (žr. 109 pvz.).
Į tradicinį muzikos kūrybos procesą iš esmės yra panašūs genetinių algoritmų
principai, nes biologinių genų formavimuisi būdingi pradinio modelio / struktūros
modifikacijos, mutacijos, susikirtimo ir kiti veiksmai, gauto rezultato tinkamumo
laipsnio palyginimas su kitu pradiniu modeliu ir pan. Muzikoje tai itin artima temų
plėtotės ir perdirbimo, retrogrado, inversijos ir kitų transformacijų principams
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109 pvz. Bacho choralo „Christus, der ist mein Leben“ prolongacijos medis (pavyzdys
sudarytas pagal Lerdahl, 2001, p. 22) kaip Verhulsto lygties grafinė analogija

(Nierhaus, 2009). Andrew Horneris ir Davidas E. Goldbergas, vieni pirmųjų aprašę muzikos generavimą „teminės redukcijos / mažinimo“ (angl. thematic bridging)
būdu, pateikia pavyzdį, kaip pagal genetinio algoritmo principą iš pasirinkto
penkiagarsio motyvo ges–b–f–as–des galima sugeneruoti tam tikrą melodinę liniją (Horner & Goldberg, 1991, p. 479–480). Pirma, pašalinamas paskutinis garsas
ir gaunamas motyvas ges–b–f–as; antra, naujo motyvo garsai keičiami vietomis,
pavyzdžiui, b–f–as–ges; trečia, iš pastarojo motyvo pašalinamas paskutinis
garsas → b–f–as; ketvirta, modifikuojamas (pakeičiamas) gauto motyvo pirmas
garsas (pavyzdžiui, es–f–as); penkta, garsai vėl sukeičiami vietomis (pavyzdžiui,
f–as–es); šešta, pasiekiamas rezultatas – visų garsų seka:
ges–b–f–as–b–f–as–ges–b–f–as–es–f–as–f–as–es.
Genetinių algoritmų principai gali būti panaudoti ir klasikinės muzikos kūrinio
analizei. Tai atliko Michaelis Towsey, Andrew Brownas, Susan Wright ir Joachimas
Diederichas, kompiuteriu analizavę 36 Renesanso klasikos kompozicijas
ir populiarios muzikos bei vaikiškų dainų pavyzdžius ir sudarę palyginimų
schemą pagal 21 požymį – garsų aukščio, tonacijos, melodinio kontūro, ritmo,
pasikartojančių modelių, motyvų ir kitų ypatybių kompleksą (Towsey et al.,
2001).
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Šiuolaikinės muzikos erdvėje ypatingo dėmesio vertas Markovo modelio
taikymas ir stochastinės muzikos praktika. Šių procesų naudojimą muzikai
komponuoti galima paaiškinti kompozitorių siekiu kūrybiniame procese
niveliuoti bet kokią kognityvinę tikimybę ir numatymą. Leonardas B. Meyeris,

kalbėdamas apie muzikai būdingą neapibrėžtumą teigė, kad „vos tik muzikos
stilius suformuoja įprastines kompozitorių, atlikėjų ir išsilavinusių klausytojų
reakcijas, jis gali būti laikomas sudėtine tikimybių sistema“ (Meyer, 1997, p. 209),
o Xenakis, protestuodamas prieš serializmo diktuojamą griežtą garsų kontrolę, vis
dažniau pasitaikančią sąvoką „stochastinė muzika“ pasirinko kaip moksliškesnį
atsitiktinumo sinonimą ir muzikai komponuoti taikė tikimybės pasiskirstymus.
Pavyzdžiui, kompozicijoje „Pithoprakta“ (1955) tikimybiniais procesais pagrįstos
garsų trukmės buvo formuojamos remiantis kinetine dujų teorija, garsinius
pokyčius paskatino stochastinių procesų analogijos (Järveläinen, 2000, p. 3).
Tikimybių proceso įtaka įžvelgiama ir Cage’o deklaracijoje siekiant išsivaduoti „iš
individualaus skonio“, galinčio lemti kūrybos procesą (Pritchett, 2001). Dar XX a.
6 dešimtmečio pradžioje perskaityti I’Cino tekstai pažadino Cage’o susidomėjimą
tikimybių teorija. Šių tekstų inspiruotas kūrybiniam procesui kompozitorius
naudojo monetas (jos buvo mėtomos), garsų aukštį iš jo sudarytų lentelių
parinkdavo tarpininkas – orakulas; jo pjesės „Reunion“ (1968) atsitiktinį skambesį
lėmė žaidimas šachmatais (garsus sukelia prie šachmatų lentos pritaisyti
fotoreceptoriai, aktyvinami žaidėjo veiksmais). Muzikos komponavimo būdą,
paremtą atsitiktiniu elementų gretinimu, iliustruoja antrame skyriuje analizuotos
Cage’o kompozicijos „Ryoanji“ ritminio piešinio sandara, nes sudarius perkusinių
partijos ritmo rodiklių, užrašytų skaičių sekomis, lentelę (žr. 110 pvz.) pastebėta,
kad nė viena grupė nesikartoja, bet nuolat keičiamas, perstatomas nors vienas
elementas, tarsi sudarant vidiniais priežastinais ryšiais jungiamą ritmo grandinę.
Itin tinkamai stochastinius muzikos procesus išreiškiančios Markovo grandinės
teorijos, leidžiančios apibrėžti priklausomybių kontekstą simbolių tikimybių
tiesioginėje sekoje, taikymas tapo vienu iš naujoviškų muzikos kūrimo ir analizės
būdų. Pirmąkart muzikoje šį metodą 1950 m. Harry’is F. Olsonas panaudojo
Stepheno Fosterio dainų analizei; paslėpto Markovo modelio principą rinkosi
Wei Chai ir Barry Vercoe’as, analizuodami ir lygindami Airijos, Vokietijos ir
Austrijos liaudies melodijų garsų aukščio, intervalų struktūros, trukmės duomenis
(Nierhaus, 2009).
Remiantis Xenakio eksperimentais, muzikologinėje analitikoje mėginta išskirti
kelis stochastinės muzikos kompozicijos būdus (Teorija..., 2005, p. 515). Tai:
a) laisvoji stochastinė muzika (kuriama remiantis tikimybių teorija);
b) Markovo stochastinė muzika (muzikos kūrimas pagal Markovo modelį);
c) muzikinė strategija (komponavimui naudojama grupių teorija).
Tačiau, anot Nierhauso, Markovo grandinė gali būti taikoma vienos dimensijos
simbolių sekos analizei, todėl nėra visiškai tinkama išsamiai tirti muzikos kūrinį,
pasižymintį garsų struktūra ir horizontalėje, ir vertikalėje (Nierhaus, 2009, p. 81).
Kaip originali matematiškumo apraiška muzikoje įvardijamas chaoso teorijos
reiškinys. Šios teorijos įgyvendinimo būdai atsispindi kompiuterinėse muzikos
kompozicijose panaudojant jos matematines formules kaip komponavimo
algoritmus. Sąvoka „chaosas“ priešinama „kosmoso“ kaip tvarkos, darnos
sinonimo sampratai, bet, anot Hillerio, chaosas yra viduje organizuota, vidaus
taisyklėms paklūstanti sistema, o chaoso reiškinys kūrybiniam muzikos procesui
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Metras 12  (16 t.)
            1–2–1–2–2–2–1–1
            1–2–1–2–2–1–1–2
            1–3–1–1–2–3–1
            2–1–1–1–1–2–1–3
            1–3–2–1–2–3
            1–3–1–2–1–1–1–1–1
            2–3–2–1–1–3
            1–3–1–1–1–2–1–1–1
            2–2–2–3–1–2
            2–3–1–3–2–1
             2–1–2–2–1–2–1–2
            2–2–1–1–1–3–1–1
            1–2–1–2–1–2–1–1–1
            2–1–2–5–1–1
            1–1–1–3–1–1–1–3
            1–1–1–1–1–2–1–2–1–1

Metras 13  (16 t.)
             1–2–1–2–1–1–1–1–1–2
             1–3–1–1–2–2–1–2
             1–1–2–3–1–2–1–2
             1–1–1–1–1–3–1–3–1
             1–2–1–1–2–2–1–3
             1–3–1–1–2–1–1–3
             1–3–1–1–1–1–1–1–1–2
             1–1–1–1–1–2–1–4–1
             1–2–1–1–1–3–2–2
             1–3–2–2–2–3
            1–3–1–1–2–2–1–2
             1–1–1–3–1–1–1–3–1
             1–3–1–2–1–2–1–1–1
             1–3–1–1–1–2–1–1–1–1
             1–3–1–1–1–1–1–1–1–2
             1–2–1–2–1–2–1–2–1

Metras 14  (21 t.)
              1–1–1–3–1–2–2–3
              2–2–1–2–1–3–1–2
              1–1–1–1–1–3–1–3–1–1
              1–1–1–3–1–3–2–2
              1–2–1–2–1–3–2–2
              1–4–1–1–1–2–2–2
              1–3–1–3–1–2–2–1
              1–1–1–2–1–2–1–1–1–3
              1–2–2–3–1–1–1–3
              1–1–1–2–1–3–1–2–1–1
              2–1–1–5–2–3
              1–3–1–2–1–1–1–2–1–1
              1–3–1–2–1–1–2–3
              1–1–2–1–1–3–1–4
              1–3–1–3–1–1–1–2–1
              1–1–1–2–1–2–1–2–1–2
             1–4–1–1–1–1–1–2–1–1
              1–1–1–3–1–3–2–2
              1–3–1–2–1–3–1–1–1
              1–2–1–3–2–3–1–1
              1–2–1–2–1–2–1–2–1–1

Metras 15  (24 t.)
               1–3–1–3–1–2–2–2
               1–3–1–3–1–2–1–1–1–1
               2–2–1–2–1–3–1–3
               1–3–1–2–1–2–1–3–1
               1–2–1–1–1–3–1–3–1–1
               1–5–1–3–2–1–1–1
               1–2–1–3–1–1–1–2–1–2
               1–3–1–3–1–2–1–2–1
               1–2–1–1–1–3–1–2–1–2
               1–1–2–4–1–2–1–3
               1–1–1–3–1–3–1–3–1
               1–3–1–3–1–1–1–2–1–1
               1–3–1–2–1–2–1–1–1–2
               2–5–1–3–1–2–1
               1–3–1–3–2–1–1–3
               1–2–1–2–1–3–2–3
               1–3–1–1–1–1–1–2–1–3
               1–2–1–4–1–3–1–1–1
               1–1–1–5–2–2–1–2
               1–1–2–3–2–6
               1–1–1–2–2–1–1–6
               2–3–1–4–1–1–1–2
               1–3–1–1–1–3–1–1–1–2
               1–4–1–3–1–2–1–1–1

110 pvz. Cage’o „Ryoanji“ ritminio plano schema

teikia tvarkingumo, nes „iš begalinės galimybių įvairovės, tai yra chaoso,
atrenkami ir tvarkingai sudėstomi konkretūs muzikiniai elementai“ (Teorija...,
2005, p. 514). Chaoso atkūrimas šiuolaikinėse muzikos kompozicijose gali
būti ir matematiškai pagrįstas, ir abstrahuotas, semantinio pobūdžio (pastaroji
garsų chaoso samprata tinkama racionaliai Ligeti kūrybai apibūdinti, pavyzdžiui,
etiudo „Désordre“ netvarkingo skambesio efektą kuria logiškai konstruojamas
polimetriškumas).
Sudėtingų matematinių chaoso principų atvejai šiuolaikinėje muzikoje labai įvairūs.
Tai gali būti garsų sintezės (angl. Granular Synthesis153) reiškinys, kurį vienas
pirmųjų muzikos kompozicijoje „Riverun“ (1986) panaudojo kanadietis Barry’is
Truaxas (g. 1947); Xenakis šį reiškinį pritaikė „Gendy 3“ (1991). Šiuolaikinės
muzikos komponavimo praktikoje taikomas ir populiacijos didėjimo procesus
išreiškiantis matematinis modelis f (X) = P x X x (1 – X), taip pat vadinamoji
logistinio skirtumo arba Verhulsto lygtis154. Kaip šiai matematinei formulei galima
suteikti muzikinę išraišką, iliustruoja Nelsono kompozicija „The Voyage of the
Golah Iota“ („Galeros kelionė“, 1993): komponavimo priemone pasirinkęs logistinio
skirtumo lygtį, kompozitorius nurodė matmens P skaitmeninius variantus nuo 1
iki 4, X – nuo 0 iki 1 ir kompiuteriu grafiškai atkūrė lygties duomenis, o grafinis
vaizdas, t. y. skaitmeniniai lygties rodikliai buvo transformuoti į muzikinį formatą
(be to, kūriniui programuoti buvo pritaikyti granulinės sintezės, genetinių algoritmų principai, chaoso iteraciniai ir rekursiniai veiksmai, paskatinę elementarių
motyvų kartojimus ir kompleksiškas sekvencijas; Nelson, 1994, p. 1).
Šiuolaikinės muzikos kompozicijų tyrimai rodo itin sudėtingų matematinių
formulių implikavimą garsų audinyje. Neįprastų skaitmeninių santykių
naudojimas atsispindi Nancarrowo studijose pianolai – nuo Studijos Nr. 21
tempų polifonijai kūrti kompozitorius ėmė taikyti sudėtingas matematines
proporcijas: pavyzdžiui, antrame skyriuje minėta Studijos Nr. 37 dvylikos balsų
eilė, atitinkanti chromatinio garsaeilio matematinius santykius; Studijos Nr. 33
dviejų balsų judėjimo santykį nustatė jos pavadinime įrašyta formulė „Canon √²2 “,
gretinanti skirtingus to paties skaičiaus pavidalus – iracionalųjį skaitiklį (šaknis iš
2) ir racionalųjį vardiklį (natūralusis skaičius 2); Studijos Nr. 40a, kurią Gannas
įvardijo „transcendentiniu kanonu“ (Gann, 1995, p. 200), pavadinimas užrašytas
dviem iracionaliaisiais skaičiais „Canon eπ “, jį apibūdintume kaip kompozitoriaus
ketinimą formulėje priešinti dvi skirtingos prigimties – dinamiką ir statiką
reprezentuojančias matematines išraiškas155.
Amerikiečių minimalisto Johnsono penkių dalių pjesė „Dragons in A“ orkestrui
(1979) buvo kuriama remiantis Drakono formulės (angl. Dragon formula156)
principais, o keturdalės pjesės „Cosinus“ fortepijonui („Kosinusas“, 1994)
melodija apibūdinama kaip matematinė struktūra, skambanti nuo vieno iki keturių
balsų vertikalėje (Johnson, Editions 75). Matematiko Galilei skaičių formulė lėmė
Johnsono kūrinio „Galileo“ (2000) struktūrą, joje panaudotos penkios metalinės
švytuoklės atitaria ir Nancarrowo kanonų polimetrinei idėjai – skirtingame
aukštyje pakabintomis švytuoklėmis proporcingai judant gaunami sąskambiai
tolydžio sukuria vis sudėtingesnį ritminį kontrapunktą: lėčiausia švytuoklė
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pakabinta ~4 m aukštyje, kitos kabo pagal Galilei apibrėžtus santykius 1/2, 2/3, 3/4
ir 4/5, šiuos santykius atitinka metronomo nuorodos 20–25–262/3–30–40.
Sudėtingų matematinių apskaičiavimų implikacijos tapo neatskiriama Xenakio
muzikinių eksperimentų dalimi. Ištisa matematinių funkcijų grandine užrašytas
kompozicijos „Achorripsis“ 21 instrumentui (1957) eskizas, Xenakio teigimu,
sudarytas pasitelkus Poissono tikimybių formulę Pk = (λk/k!) x e–λ. Eskizą
perkėlęs į muzikinę notaciją kompozitorius Poissono teorijos principu generavo
196 skirtingas ląsteles / laukelius, lėmusius tembro ir trukmės vienetų derinius –
kūrinyje panaudotos 7 tembrų grupės, 28 ritminiai vienetai (196 : 7 = 28), kurie
sudėstyti dvimatėje schemoje (Xenakis, 1991, p. 29–31)157.
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Polifoniškai konstruojamo muzikinio kanono struktūrą konkrečiais atvejais
taip pat galima pagrįsti matematiškai. Pavyzdžiui, Bachas „Muzikinėje aukoje“
(„Musikalisches Opfer“, BWV 1079) sukūrė rafinuoto muzikinio palindromo
pavyzdį – vadinamąjį vėžinį kanoną (lot. canon cancrizans) Karaliaus tema
(Thema Regium). Šio muzikinio kanono kompozicinis principas yra analogiškas
Miobiuso (Möbiuso) juostai, pavadintai pagerbiant Augustą Ferdinandą Möbiusą
(1790–1868), vienpusio paviršiaus ypatybe įkūnijančiai begalybės fenomeną:
Bacho melodija harmoningai skamba vienu metu atliekant dvibalsį kanoną nuo
pradžios ir galo, t. y. pradžia kartu yra pabaiga ir atvirkščiai (žr. 111 pvz.). Kiek
kitokį „amžinojo kanono“ (lot. canon perpetuus) pavyzdį iliustruoja ir Haydno
Menueto vienuolikataktis periodas iš Styginių kvarteto d-moll, op. 76 Nr. 2 / Hob
III: 76, kuriame muzikinė medžiaga dėstoma taip, kad pabaiga skamba tarsi
grįžimas į pradžią.
Kitas intriguojantis matematinis reiškinys, inovatyvų muzikos komponavimo
kelią pasiūlęs šiuolaikiniams kompozitoriams, tai Vuza kanonai158, nuosekliai
užpildantys vieną ritminę liniją, kurioje persidengia kelių balsų sluoksniai.
Elementarų technologinį Vuza kanono procesą iliustruoja kvadrato eskizas –
jame visos erdvės užpildymas yra suplanuotas taip, kad didžiojo kvadrato plotą
visapusiškai padengtų skirtingi mažesni kvadratai. Šis reiškinys siejamas su
mozaikos menu, ypač ištobulintu bizantinėje ir islamiškoje kultūrose, meistriškai
adaptavusiu geometrijos dėsnius, kad tam tikrą plotą kruopščiai užpildžius
skirtingo dydžio, formų detalėmis, visuma susijungtų į įspūdingą reginį. Anot
Fabieno Lévy (g. 1968), savo kompozicijose „Coïncidences“159 („Sutapimai“,
1999) ir „Pour la classe“ („Klasei“, 2001) pritaikiusio Vuza kanonų principą, šio
matematinio reiškinio adaptacija muzikoje atsiskleidžia kaip polifonijos ir monodijos sąveika, bet percepciniu požiūriu tai nėra tradicinis kanonas (Lévy, 2011,
p. 27–30). Muzikinis Vuza kanonų „įgarsinimas“ kompozitoriams kelia sudėtingą
uždavinį – parinkti tinkamą melodinę atkarpą ir teisingai sudėstyti jos variantus,
kad neliktų nei pauzių, nei susikirtimų (kompleksinis daugiabalsės faktūros
užpildymas rankiniu būdu dažniausiai neįmanomas, jam įgyvendinti pasitelkiami kompiuteriniai apskaičiavimai160). Šia technika ypač patogu komponuoti
ritminį piešinį, kaip rodo gausūs Tomo Johnsono muzikiniai eksperimentai: nuo
2003 m. parašyta nemažai kūrinių bendru pavadinimu „Tilework“ („Dengimas“).
Pavyzdžiui, kompozicijoje „Tilework for Log Drums“ („Dengimas būgnams“,

111 pvz. Bacho kanonas iš „Muzikinės aukos“ kaip Miobiuso juostos garsinis analogas
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112 pvz. Kvadrato ploto užpildymas 9 skirtingais kvadratais ir Johnsono „Tilework for Log Drums“
šešiabalsio modelio, parašyto keturiais skirtingais tempais schema (pavyzdys sudarytas
pagal Johnson, 2011, p. 19)

2005) buvo „sprendžiamas“ uždavinys, kaip trijų garsų motyvu užpildyti
šešiabalsę 18-os ritminių vienetų trukmės (t. y. 18 x 6 langelių) atkarpą, kad
tas pats motyvas skambėtų penkiais skirtingais tempais santykiu 5 : 4 : 3 : 2 : 1
(neišbaigtą šios problemos sprendimo pavyzdį iliustruoja 4 skirtingų tempų
grafikas 18 x 6, žr. 112pvz.).
Šiuolaikinės muzikos matematizacijos kryptį atspindi matematinės grupių teorijos
panaudojimas muzikos kūriniams komponuoti ar tirti. Matematine grupių teorija
rėmėsi transformacinės muzikos teorijos autorius Davidas Lewinas, tyrinėdamas
muzikos intervalų sandaros kaip transformacijų tinklo išraišką. Grupių teorijos
modelis taikytinas ir muzikinio garsaeilio analizei, nes dvylikagarsės sistemos
transkribavimas į skaičią seką atitinka modulio 12 principą, grupė C12 sudaroma
iš dvylikos jos elementų – garsų (c – 0, cis – 1…).
I. Xenakio „Nomos alpha“
Grupių teorijos panaudojimą kompozicijoje „Nomos alpha“ violončelei
solo161 (1965) pirmiausia patvirtina paties kompozitoriaus anotacija, kad
tai yra „simbolinė muzika violončelei solo, kurios laikinė struktūra pagrįsta
transformacijų grupių teorija. Grupių teorijai panaudota tinklo (rėčio, sieto)
samprata, papildomai aneksuojami modulio z sutapimai kaip muzikos
universalios struktūros aksioma. Šiuo kūriniu pagerbiamas Aristoksenas
iš Tarento – muzikas, filosofas ir matematikas, sukūręs muzikos teoriją;
taip pat matematikas ir grupių teorijos autorius Evaristas Galua (Évariste
Galois, 1811–1832) bei garsus jo sekėjas Feliksas Kleinas“162. Robertas
W. Peckas teigia, kad „Nomos alpha“ nėra stochastinė kompozicija per se,
joje tarsi vengiama tokių stochastinių momentų kaip asimetriškumas,
neperiodiškumas, pasikartojimas (Peck, 2003, p. 113).
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Išsamiai aprašydamas kūrinį Xenakis pateikia ir „Nomos alpha“ kūrybinio
proceso planą, kaip transformavo į muziką įvairias matematines struktūras
ir kaip manipuliavo matematiniais elementais garsams sutvarkyti pritaikant
kubo rotacijas. Anot kompozicinio plano, kūrinyje panaudoti 8 garso
modeliai – štrichai, garso skambėjimo tipai, sutapatinti su aštuoniomis
kubo viršūnėmis. Originali garso modelių eilės tvarka (1–2–3–4–5–6–7–8)
kūrinyje yra keičiama pagal grupių teorijos logiką, skirtingai apverčiant
kubą (taip gaunamos kitos skaičių eilės: 2–1–4–3–6–5–8–7, 3–4–1–2–7–
8–5–6, 4–3–2–1–8–7–6–5, 2–3–1–4–6–7–5–8, 3–1–2–4–7–5–6–8 ir t. t.),
paskui kubas transformuojamas į tetraedrą (4 viršūnės) ir atliekamos jo
rotacijos. Moreno Andreatta teigia, kad garso modeliai išdėstyti pagal jų
tarpusavio Fibonacci dėsnį (rezultatą lemia dviejų prieš tai esančių narių
santykis), o kompiuteriu papildomai buvo sugeneruoti dinamikos, trukmės
rodikliai (Andreatta, 2004; 2007). Tačiau kompoziciją užrašius tradicine
notacija ir natose minimaliai pažymėjus kubo rotacijų variantus, grupių
teorija, panaudota kaip matematinis šios pjesės komponavimo pagrindas,
lieka įslaptinta, ją rekonstruoti galima tik žinant prekompozicinę „Nomos
alpha“ proceso schemą – kubo rotacijų variantus bei kompozicinį kvadratą,
pateikiamus Xenakio studijoje (Xenakis, 1991; žr. 113 pvz.).
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113 pvz. Xenakio „Nomos alpha“ išankstinis komponavimo planas – kubo rotacijos
ir lentelės sudarymas (iliustr. iš Xenakis, 1991, p. 220–221)

Fraktalų teorijos analogai muzikos kompozicijų
struktūrose
Po Mandelbroto163 atradimų fraktalų geometrijos srityje ši teorija rado atgarsį
šiuolaikinių kompozitorių sumanymuose kaip garsinė fraktalų geometrijos,
fraktališkumo realizacija. Geometrinių fraktalų išraiškos muzikoje tyrimai inspiravo naujus analitinius darbus. Anot šveicarų brolių geologo Kennetho ir muziko
Andrew Hsü, fraktališkumas būdingas net Bacho ar Mozarto muzikai, nes šių
kompozitorių kūriniuose akustinis modelis ar esminė struktūra išlieka fraktališkai
suspaudus, pavyzdžiui, Bacho invencijų garsų skalę (t. y. „pašalinus“ iš pradžių
½, paskui ⅓, ¼ ir t. t. garsų kiekio) (Hsü & Hsü, 1991, p. 98; Lewin, 1991).
Fraktalinį makro-modelio atsikartojimą smulkesniais lygmenimis, t. y. panašumo
į save principą, galima įžvelgti ir Schenkerio teorijoje apie muzikos kompozicijų Vordergrund, Hintergrund ir Urlinie redukcinius tyrinėjimus.
Fraktalinių procesų implikacijas muzikos kompozicijoje aptaria ir patys
kompozitoriai. Savo kompiuterinę muzikos kompoziciją „Profile“ („Profilis“,
1984), kurios garsų aukščio, ritmo ir amplitudės elementams kompiuteriu pritaikė 1/f triukšmo algoritmą, Dodge’as apibūdina kaip rekursinę laiko užpildymo
struktūrą, analogišką fraktaliniam erdvės užpildymo principui, nes trijų balsų
melodija buvo konstruojama taip: kiekvienas viršutinio (pirmojo) balso garsas
viduriniame (antrajame) balse smulkinamas iki kelių garsų frazės, o šio balso
kiekvienas garso vienetas tampa apatinio (trečiojo) balso frazės „grūdu“ (Dodge,
1988, p. 11–14; žr. 114 pvz.). Bruno Degazio (g. 1958) teigimu, pjesei „Roads to
Chaos“ („Kelias į chaosą“, 1986) komponuoti buvo panaudoti fraktaliniai procesai (Degazio, 1986, p. 440). Fraktalų, chaoso, dirbtinio intelekto, kvaternionų,
iteruojamų funkcijų sistemų, L-sistemos teorijas kaip savo kūrybos šaltiniu
nurodantis Nelsonas mikrotoninei kompozicijai „Fractal Mountains“ („Fraktalų
kalnai“, 1988–1989) pritaikė rekursinį laiko, garsų aukščio ir amplitudės dalijimą
pagal fraktalų algoritmą. Šios pjesės formą susiedamas su fraktaliniu kalnų
Tempo nuorodos sekundėmis
0:00

0:05
Viršutinė linija stambiausiomis ritminėmis vertėmis

Vidurinė linija sveikosiomis ritminėmis vertėmis

Smulkiausias ritminis judėjimas boso partijoje
114 pvz. Fraktališkumo principas Dodge'o „Profile“ pradžioje
(pagal Dodge, 1988, p. 13)
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115 pvz. Johnsono kompozicijos „Kientzy Loops“ melodinis fraktališkumo principas

c–1
d–2
e–3
f–4
g–5
a–6
h–7

= 1, 10, 100, 1000 ir t. t.
= 11, 101, 110, 1001, 1010, 1100 ir t. t.
= 111, 1011, 1101, 1110 ir t. t.
= 1111, 10111, 11011, 11101 ir t. t.
= 11111, 101111, 110111, 111011, 111101, 111110 ir t. t.
= 111111, 1011111, 1101111, 1110111, 1111011, 1111101, 1111110 ir t. t.
= 1111111, 10111111, 11011111, 11101111, 11110111, 11111011, 11111101, 11111110 ir t. t.
dvejetainis
skaičius

1		
10		
11		
100		
101		
110		
111		
1000		
1001		
1010		
1011		
1100		
1101		
1110		
1111		
10000		

vienetų
sumavimas

atitinkantis
garsas

1 (1)		
1 (1 + 0)
2 (1 + 1)
1 (1 + 0 + 0)
2 (1 + 0 + 1)
2...		
3		
1		
2		
2		
3		
2		
3		
3		
4		
1		

c
c 		
d
c		
d
d		
e
c		
d
d		
e
d		
e
e		
f
c		

iš eilės atrenkamas kas
2-as garsas | 4-as garsas

c
c

c

d
c

c

d
d

d

e
c

c
ir t. t.

ir t. t.
ir t. t.
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116 pvz. Melodinio modelio fraktališkumas kaip muzikos komponavimo programos
„Musinum“ principas

kontūru kompozitorius sudarė mikrotoninę garsų sistemą, kuri oktavą išdalijo
į 96 lygius intervalus po 12,5 cento (Nelson, 1993, p. 2; Nelson, 1996, p. 3).
Kaip garsinėje medžiagoje galima atsekti panašumo į save principą, iliustruoja
ir Johnsono kompozicijoje „Kientzy Loops“ („Kientzy kilpos“, 2000) nuolat skambanti aštuoniagarsė g–f–e–d–e–f–g–d struktūra – ta pati melodija taip pat girdima tris ir penkis kartus lėtesniu tempu (žr. 115 pvz.).
Fraktalų perkėlimo principą į garsų erdvę iliustruoja Kindermanno muzikos
komponavimo programos „Musinum“ specifika (Kinderman, 2006): pradžioje
diatoninius garsus užrašius dvejetaine skaičių sistema (garsas c užrašomas
kombinacijomis, turinčiomis vieną vienetą, pavyzdžiui, 0 ir 1; garsas d –
kombinacijomis, turinčiomis du vienetus; garsas e – tris vienetus ir t. t.), vėliau
dvejetainius skaičių kodus surikiavus į natūralią sveikųjų skaičių eilę didėjančia tvarka ir susumavus vienetus, gautų duomenų transkripcija į muzikos garsus
(c – 1, d – 2, e – 3...) sukuria panašumo į save ypatybę, nes atrenkant kas antrą,
ketvirtą, aštuntą ir pan. garsą gaunamas pirminis melodinis modelis (žr. 116 pvz.).
Š. Nako „Ziqquratu“
Antrame skyriuje pristatytą skaičių kvadratų implikavimo į muzikos
medžiagą atvejį Nako kompozicijoje „Ziqquratu“ instrumentų ansambliui
(1998) papildo kūriniui savita fraktališkumo tendencija, kuri buvo įžvelgta
fortepijono partijoje, sukomponuotoje iš simetriškų ir asimetriškų klasterių
derinių. „Ziqquratu“ klasterių interpretacija, siejanti fortepijono partijos garsų
dinamiką su fraktalų geometrijos pavyzdžiu – Kocho snaige (žr. 117 pvz.),
yra gana abstraktus, vizualiai grindžiamas bendrų požymių iškėlimas, todėl
šiam reiškiniui apibūdinti labiau tiktų pseudo(kvazi)fraktališkumo sąvoka.
Kompozitorius teigia, kad asimetrines garsų kombinacijas inspiravo tam
tikros geometrinės formos ir grafikai, kurių vizualinė išraiška buvo perkelta
į garsų santykius. Atlikus fortepijono partijos asimetriškų sąskambių grafinę
transkripciją buvo pastebėta, kad asimetriškų klasterių poros per atstumą
susijungia į simetriškus darinius: fortepijono partijai komponuoti buvo
pasitelkti trys tarpusavy simetriški grafiniai modeliai, kuriuos perskėlus
pusiau jų dalys „išmėtomos“ muzikos kūrinyje (žr. 118 pvz.). Grafinė
fortepijoninių klasterių analizė atskleidė ir kitą ypatybę – sujungus išblaškytų
darinių kontūrus, jų grafikoje buvo įžvelgti kvazifraktalinės prigimties
principai, vizualus panašumas su fraktalo – Kocho snaigės164 kontūrais.

117 pvz. Nako „Ziqquratu“; grafinis pirmos simetriškų fortepijoninių klasterių
poros kontūras ir Kocho snaigės fraktalo modelis
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118 pvz. Nako „Ziqquratu“; nuo 38 ir 192 t. įvedamos pirmos
klasterių poros grafinė vizualizacija

V. V. Jurgučio „Fractals“
Instrumentų ansambliui parašyta Vytauto V. Jurgučio (g. 1976) kompozicija
„Fractals“ („Fraktalai“, 1999) pagrįsta savipanašiai komponuojamais muzikos garsaeiliais, būdingais visų partitūroje skambančių instrumentų165
partijoms. Pavyzdžiui, išanalizavus violončelės partijos komponavimą, save kartojančio garsaeilio principas nustatytas tetrachordinių (keturgarsių)
slinkčių struktūrose – kaskart nuo kito fis-moll gamos garso sudaromą
kylančių keturių tetrachordų grupę keičia nauja tetrachordų grupė, pradedama nuo aukštesnio garso nei skambėjo pirmos tetrachordų grupės
pradžia (žr. 119 pvz.). Sudarius pirmojo fortepijono (partitūroje žymima
Keyboard I) melodinės linijos, sukonstruotos fis-moll tonacijoje diatoniškai
kylančiomis kvintų sekomis, schemą, buvo pastebėta, kad garsaeilis tiksliai atsikartoja vis stambesniu planu trimis sluoksniais: iš pradinio mikromodelio fis–gis–a–h–cis–d–e–fis stambesniame mastelyje susidaro tas pats
garsaeilis (žr. 120 pvz.). Antrojo fortepijono (partitūroje žymima Keyboard
II) garsų sekos buvo sudarytos manipuliuojant diatoniniu garsaeiliu, kurio
fraktališkumas pasireiškė keturiais lygmenimis (žr. 121 pvz.). O saksofono
partijoje skambančių septakordų grandinių nuolatinis kartojimas stambesniu planu suformuoja natūralaus H-dur garsaeilį (žr. 122 pvz.).

Vc.

Vc.

Vc.

Vc.

Vc.

Vc.

Vc.

Vc.

119 pvz. Jurgučio „Fractals“; violončelės partijos atkarpa (73–151 t.), konstruojama
118 kylančiais tetrachordais, ir garsaeilio fraktališkumas
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ir t. t.
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E
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120 pvz. Jurgučio „Fractals“; pirmojo fortepijono partijos atkarpa (1–9 t.), konstruojama
diatoniškai kylančiomis kvintomis, ir garsaeilio fraktališkumas

Keyboard 2

121 pvz. Jurgučio „Fractals“; antrojo fortepijono partijos atkarpa (71–102 t.), konstruojama
diatoniškai kylančiomis garsų sekomis, ir garsaeilio fraktališkumas

H-dur garsaeilis

122 pvz. Jurgučio „Fractals“; saksofono partijos septakordų grandinės ir
H-dur garsaeilio sudarymas
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Ch. Dodge’o „A Fractal for Wiley Hitchcock“
Dodge’o kompozicijos „A Fractal for Wiley Hitchcock“ („Fraktalas Wiley
Hitchcockui“, 1989) analizė teikia kitą fraktalinių dėsningumų implikavimo
atvejį. Komponuojant šią pjesę fraktališkumas panaudotas ritminio audinio
organizavimui – šis principas įžvelgiamas nuolatinėje manipuliacijoje tų
pačių ritmo formulių originaliais ir diminuotais pavidalais.
Struktūriniu požiūriu fortepijoninę kompoziciją sudaro penkios padalos
po 8, 8, 5, 5 ir 6 taktus, faktūriniame piešinyje išskiriami du dinaminiai
planai: kairės rankos partijoje ilgai tęsiami garsai derinami su smulkiomis
ritminėmis vertėmis užpildyta dešinės rankos partija. Ištyrus, kaip stambios
ritminės vertės yra įvedamos į kūrinį, ir transkribavus jų trukmę į skaičius,
buvo pastebėtas ilgųjų garsų trukmės reguliarumas – į penkias padalas
atskirtos tam tikrų ritminių verčių grupės (žr. 123 pvz.). Kompozitoriaus
naudojamų ritminių formulių susisteminimas ir kūrinio ritminio plano
schemos sudarymas parodė, kad kiekvieną iš penkių padalų sudaro penkių
ritminių blokų kompleksas.
Analizuojant nustatyta, kad iš viso fortepijoninėje pjesėje skamba trijų tipų
ritminės formulės, jungiamos į tris grupes (pirmoji ritminių formulių grupė su
trečiąja siejama kaip originalas ir retrogradas, antrosios sandarai būdinga
veidrodinė simetrija), o kiekvieną bloką sudarančios ritminės formulės yra
pirmojo bloko diminucijos. Šie pastebėjimai buvo atkurti natų pavyzdyje,
ritmo formules pažymėjus raidiniais atitikmenimis ta eilės tvarka, kuria
kompozitorius jas pateikė partitūroje (žr. 124 pvz.).
Įvertinus viso kūrinio ritminį piešinį pastebėta, kad pjesės ritmas buvo
modeliuojamas ta pačia penkių elementų grandine a–b–c–a–c ir jos
kombinatorinėmis manipuliacijomis – kaskart penkių narių grandinėje progresiškai keičiama nuo vieno iki keturių elementų, nuosekliai laikantis
skaičių sekos 1–2–3–2–4 (t. y. pirmą kartą keičiamas vienas grandinės
narys / viena ritminė formulė, antrą kartą – du, trečią – trys, ketvirtą – du ir
penktą – keturi, žr. 125 pvz.). Kūrinyje naudojamos ritminių formulių
grandinės tarpusavyje siejamos matematine diminucija – kiekviena kita
grandinė komponuojama kaip prieš tai buvusios dvigubas susmulkinimas
(žr. pirmos padalos schemą 126 pvz.), atkartojantis skaitmeninį santykį
1 : 2 : 4 : 8. Taip visa fortepijoninė kompozicija grindžiama ritminio šablono
dėsningu savikartojimu (žr. 127 pvz.).

I		
8844 8
			
			
Taktų kiekis
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II		
8844 8

III		
4422 4

IV		
2211 2

1 : 1 		

1 : 2 		

1 : 4		

8 		

5 		

5 		

V
8844
(nepilnas)
1:1
6

123 pvz. Dodge’o „A Fractal for Wiley Hitchcock“; ritminio piešinio skaitmeninė redukcija,
išryškinanti penkias kūrinio padalas
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124 pvz. Dodge’o „A Fractal for Wiley Hitchcock“; ritminių formulių kaita (1–4 t.)

I

a b c1 a1 c1

a b c1 a c1

II

a b c1 a1 c1

a b c1 a c1

III

a 1 b 1 c2 a 2 c2

a 1 b1 c2 a 1 c2

a 1 b 1 c3 a3 c2

a 2 b 2 c3 a 3 c3

a 2 b2 c3 a 2 c2

a 1 b 1 c2 a2 c1

IV

a 2 b 2 c3 a 3 c3

a 2 b 2 c3 a 2 c3

a 2 b 2 c3 a 3 c2

a 3 b 3 c4 a 4 c4

a 3 b 3 c4 a 3 c3

a 2 b 2 c3 a 3 c2

V

a b c1 a1 c1

a b c1 a c1

a b c2 a2 c1

a b c2 a2 c1

a b c2 a2 c1

a1 b1 c2 a2 c2

a1 b1 c2 a1 c1

a b c1 a1 c

a1 b1 c2 a2 c2

a1 b1 c2 a1 c1

a b c1 a1 c

a1 b1 c2 a2 c2

a1 b1 c2 a1

125 pvz. Dodge’o „A Fractal for Wiley Hitchcock“; į raidinius simbolius
redukuota ritminė struktūra
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a b c1 a1 c1
1:2

1:2

a1 b1 c2 a2 c2

1:4
1:8

1:2

a2 b2 c3 a3 c2
1:2

a3 b3 c4 a4 c4
126 pvz. Dodge’o „A Fractal for Wiley Hitchcock“; pirmos padalos ritminis piešinys

I

a b c 1 a 1 c1
1:1

1:1
		
II

a b c1 a1 c1
1:1

1:2
		

a b c1 a c1
1:1

a 1 b 1 c2 a 2 c2
1:2

3				
a b c1 a c1
1:1

a b c2 a2 c1
1:1

a 1 b 1 c2 a 1 c2
1:2

IV a2 b2 c3 a3 c3
1:4
1:1
		

a2 b2 c3 a2 c3
1:4

a 1 b 1 c3 a 3 c2
1:2

a1 b1 c2 a2 c2
1:2

a1 b1 c2 a1 c1
1:2

a 2 b 2 c3 a 3 c3
1 : 4		

a 2 b 2 c3 a 2 c2
1:4

a3 b3 c4 a4 c4 a3 b3 c4 a3 c3
1 : 8		
1:8
2		

a2 b2 c3 a3 c2
1:4
1

a b c1 a c1

a b c2 a2 c1

a1 b1 c2 a2 c2

a1 b1 c2 a1

1:1

1:1

1:1

1:2

1:2

3				

a 1 b 1 c2 a 2 c1
1:2
1

a b c1 a1 c1

		

a b c1 a1 c
1:1
1

2		

3				

a b c 1 a1 c
1:1
1

2		

3				
a2 b2 c3 a3 c2
1:4

a 1 b 1 c2 a 1 c1
1:2
2		

3				

III a1 b1 c2 a2 c2
1 : 2 		
1:4
		

V

a b c 2 a 2 c1
1:1

ne visa
ritminė grandinė

2

127 pvz. Dodge’o „A Fractal for Wiley Hitchcock“; ritminio šablono nuolatinis savikartojimas
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Pabaiga
Monografijoje aptarti muzikos kompozicijų tyrimai suponuoja originalias matematikos įtakos garsų menui formas ir kompozicines jų galimybes ir atskleidžia
ankstesnių epochų matematinių tradicijų atgaivinimo XX–XXI a. reiškinį bei
originalią, šiuolaikinės muzikos matematizaciją reprezentuojančią kryptį. Vis
dėlto dėl matematinių elementų implikavimo garsų audinyje įvairovės XX–XXI a.
muzikos kūrybinėje erdvėje retai pastebima kompozitoriaus sukurta originali
komponavimo sistema, retas ir visuotinis jos taikymas (minėtini pavieniai tokių
sistemų pavyzdžiai – Schönbergo dodekafoninė sistema, Weberno totaliosios
serijos idėja, Messiaeno neapgręžiamieji ritmai, lietuvių muzikoje – Balakausko
dodekatonika ir pan.). Nūdienos kūrėjai dažniau eksperimentuoja su pavieniais
sumanymais (pavyzdžiui, pasitelkę vieną kūrinį), individualiai renkasi tradiciškai
apibrėžtus būdus, adaptuoja chaotiškus jų junginius ar matematinių inovacijų
elementus, o nepriekaištingai ir darniai įkūnytą kompozitoriaus intenciją darosi
sunku atskirti nuo analitiko įžvalgų, nes kūrybinio proceso veiksmai dažniausiai
atkuriami vadovaujantis pačių kūrėjų pastabomis. Vis dėlto palyginti su intuityviu
kūrybos procesu, kurį perfrazuotume Leibnizo teiginiu: „Muzika yra nesąmoningai skaičiuojančios sielos slėpiningos aritmetinės pratybos“166, šiuolaikinės
muzikos komponavimo praktikai būdingas stiprus sąmoningumo laipsnis, kūrinio vidinė logika ir tvirtai suręsta struktūra ar tam tikrų parametrų proporcijų
matai būna nulemti dar išankstiniuose kompozitoriaus eskizuose. Žinoti kūrybinius planus dažnai tėra vienintelis raktas į teisingą šiuolaikinės kompozicijos
analizę, kaip ir neatskiriamos kitų sričių žinios, atveriančios platesnes tyrimo
perspektyvas, ypač susijusias su aukštosios matematikos, fraktalų, chaoso ir
kitų teorijų reiškiniais muzikoje.
Kita vertus, spartų pagreitį įgavusi kompiuterinio muzikos komponavimo praktika
ne tik atvėrė kelią inovatyvioms analitinėms prieigoms, bet, galima sakyti,
„išjudino iš pamatų“ tradiciškai nusistovėjusias muzikos apibrėžtis, savotiškai
inicijuodama vertybines kūrėjo, muzikos kūrinio kategorijų transformacijas. Antai
Alperno pastaba apie minimalų žmogaus dalyvavimą algoritminės muzikos
kūryboje (Alpern, 1995, p. 1) provokuoja naują kompozitoriaus funkcijos XX–
XXI a. kūrybos kontekstuose apibrėžimą, nes moderniame informacijų pasaulyje
formuojasi estetiniu ir funkciniu požiūriais kitokia kompozitoriaus pozicija, iš
esmės koreguojanti tradicinį jo portretą ir pamažu įtvirtinanti kompozitoriausprogramuotojo modelį. Darosi sudėtingas ir kompiuterio, t. y. specialios kompiuterinės programos, funkcijos apibrėžimas – ar ji tėra komponavimo įrankis,
generuojantis muzikos garsus pagal tam tikras komandas, ar lygiavertis antrasis
„autorius“, nes sudėtingiausi apskaičiavimai, skaitmeninių formulių sudarymas
ir transkribavimas į garsus pavedami kompiuteriui, kompiuterine programa
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parinktas matematinis algoritmas determinuoja kūrinio stilių, struktūrą ir patį
rezultatą, o kompozitorius šiame procese dalyvauja programai pateikdamas
pradinius duomenis – vadinamąjį „grūdą“ (angl. sead), įsiterpdamas,
modifikuodamas patį procesą, vertindamas pasiūlytą variantą. Tai skatina kelti
klausimą apie galutinio rezultato (kompiuteriu sugeneruoto muzikos kūrinio)
autorystės problemą – ar ji priskiriama kompozitoriui, t. y. asmeniui, idėjos
iniciatoriui ir duodančiam kompiuteriui konkrečias komandas, ar kompiuterinės
programos kūrėjui, kurio produktas – programa – atlieka šias procedūras. Arba
kurioje vietoje brėžiama riba, mechaniškus kompiuterinius kodus transformuojanti į kūrybinę intenciją. Šie svarstymai veda prie termino metakompozicija
(gr. μετά – po, greta, už), kuriuo apibūdinama tai, kas yra virš, daugiau nei
elementari muzikinė kompozicija. Metakompozicijos sąvoka tapo itin patogi
apibrėžiant muzikos kūrinio kompleksiškumą kompiuterinėje erdvėje, turint
galvoje ir kompiuterinę programą, apimančią muzikos generavimo idėjas,
aibes galimybių, ir galutinį rezultatą – vienos iš tokių galimybių pasirinkimą ir
realizavimą. Tačiau metodologiniu požiūriu stokojama įrankių, kaip, pavyzdžiui,
įvardyti tokių kūrinių žanrinį apibrėžtumą, nes net tuos pačius komponavimo
modelius pasitelkdami šiuolaikiniai kompozitoriai kompiuteriu gali generuoti
gausybę sprendinių ir absoliučiai skirtingus rezultatus.
Tradicinės muzikos apibrėžties sąvokas taikyti nėra teisinga, o apie stilių
kompiuterinės muzikos panoramoje, eksploatuojamoje 2–3 dešimtmečius,
kalbėti mažų mažiausiai anksti. Anot Cope’o, ne visi sudėtingi kompiuterinio
programavimo procesai yra prieinami ir patiems kompozitoriams – ne mokslininkams167. Tai skatina grįžti prie šiuolaikinio muzikos kūrėjo, kurio darbotvarkėje
kompiuterinio programavimo kaip kūrybinio proceso įvaldymas yra neatskiriamas, apibrėžimo ir prabilti apie kompozitorių mokslininkų ir ne mokslininkų
arba kompozitorių ir kompozitorių menininkų168 atskirtį XX–XXI a. sandūroje. (Ar tai nerezonuoja su profesionalių kompozitorių ir amatininkų atskirtimi
XVIII–XIX a. muzikos panoramoje?) Galima sakyti, ir kompiuterinės muzikos
suvokėjų auditorijoje formuojasi kito erudicijos lygmens klausytojo, gebančio
kompiuterinės muzikos kūrinyje girdėti jame panaudotą algoritmą, pozicija.
(Ar tai nesisieja su išprususio klausytojo samprata Baroko epochoje, muzikoje
gebėjusio atpažinti retorines figūras ir už jų slypinčias prasmes?) Vis dėlto
kompiuterio galimybių panaudojimas perkeliant algoritminius procesus į šiuolaikinės muzikos komponavimo sritį smarkiai praplėtė muzikinių idėjų generavimo spektrą ir atvėrė dar neaprėpiamesnius fenomeno musica mathematica
įgyvendinimo klodus.
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NUorodos
1

It. La mathematica è l’alfabeto in cui Dio à scritto l’Universo, – teigiama, kad šią citatą Galilei
1623 m. užrašęs traktate „Il Saggiatore“ („Prabuotojas“, Roma).
2

Angl. Why are numbers beautiful? It’s like asking why is Beethoven’s Ninth Symphony beautiful.
If you don’t see why, someone can’t tell you. I know numbers are beautiful. If they aren’t beautiful,
nothing is (cit. pagal Keith J. Devlin: The Math Gene: How Mathematical Thinking Evolved and
Why Numbers are Like Gossip, Basic Books, 2000, p. 140). Erdőso biografijos autorius Bruce’as
Schechteris teigia, kad ekscentriškasis vengrų matematikas buvo ateistas, bet apie itin pavykusį
matematinį įrodymą sakydavo, kad jis užrašytas „toje Knygoje“ (Bruce Schechter: My Brain is
Open: The Mathematical Journeys of Paul Erdös, Simon & Schuster, 1998).
3

Pavyzdžiui, būdamas trejų metų, matematikas Carlas Friedrichas Gaussas (1777–1855) galvosūkį,
kiek bus lygu sudėjus visus skaičius nuo 1 iki 100, išsprendė ne atlikdamas ilgus sumavimo
veiksmus, o pastebėjęs, jog skaičių poros 1 ir 100, 2 ir 99, 3 ir 98, 4 ir 97 ir t. t. lygios tai pačiai
sumai 101, kurią tereikia padauginti 50 kartų (Rothstein, 1995, p. 143).
4

Husmannas tai argumentuoja pateikdamas skaičių 6 ir 8 pavyzdį: jų aritmetinio vidurkio (7)
išvedimas ir aritmetinis dalijimas neinspiruoja, bet yra baigtinis (aritmetinė proporcija tiesiog
mechaniška), o štai tų pačių skaičių harmoninis vidurkis 6 6/7, atvirkščiai, duoda impulsą tolesniam
skaitmeninių operacijų vystymui (Husmann, 1961).
5

Tai vadinamasis Zenono (Zenonas Elėjietis, Ζήνων ó Έλεάτης, ~490–~430 pr. Kr.) kontinuumo
paradoksas – jei vėžlys pirmas pajuda iš taško A į tašką B, vėliau iš to paties taško A paskui vėžlį
pajudėjęs Achilas jo niekaip nepasiveja ir kaskart atsilieka tam tikru atstumu – Achilui pasiekus tašką
B, vėžlys jau bus nuėjęs iki taško C, Achilui pasiekus tašką C, vėžlys jau bus pajudėjęs iki taško D ir
t. t. Kaip analogišką pavyzdį galima pateikti begalinį sumavimo procesą, norint apskaičiuoti skaičių
1: akivaizdu, kad 1 = 1/2 + 1/2 arba 1 = 1/2 + 1/4 + 1/4 arba 1 = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/8. Tačiau procesas tampa
begalinis, kai 1 = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32…
6

Lot. Musica, quae considerat proportiones sonorum audibilium. Šį teiginį Šv. Tomas Akvinietis
užrašė Aristotelio „Metafizikos“ trečiosios knygos komentaruose.
7

Šiame Zarlino traktato skyriuje „Per qual cagione la Musica sia detta subalternata all’Arithmetica,
& me zana tra la mathematica, & la natural“ (Cap. 20, 1562 m. leidimo p. 30–31) diskutuojama apie
muzikos ir aritmetikos ryšius, remiamasi garsiuoju persų polimatu Avicenna (taip pat žinomu kaip
Ibn Sīnā, ~980–1037). Citatos originalas: la qual cosa e confermata anche da Avicenna dicendo;
che la Musica ha li suoi principij dalla scienza naturale, et da quella de i numeri (išskirta – R. P.; cit.
pagal Zarlino, 1562, p. 30).
8

Pirminiams skaičiams būdinga, kad jie neturi jokių daliklių, išskyrus 1, tai yra dalijami tik iš 1 arba
paties savęs.
9

Anot Marcuso du Sautoy, pirmasis impulsas, sukėlęs matematikų susidomėjimą pirminių skaičių
galimybėmis ir begaline jų seka, buvo muzika. Tai siejama su senovės graikų atradimais apie
begalinį stygos dalijimą santykiais 1/2, 1/3, 2/3, 3/4 ir t. t., siekiant išgauti skirtingus muzikinius
sąskambius. Tai asocijavosi su pirminių skaičių sekos begalybe (Sautoy, 2003, p. 77).
Minėtina ir priešinga nuomonė: pavyzdžiui, filosofas, matematikas ir istorikas Bertrand’as Russellas
(1872–1970) matematiką apibūdina esant „šalto ir rūstaus grožio“ ir ją radikaliai skiria nuo muzikos
meno dėl pastarajam būdingo puošnumo. Britų mąstytojas paralelių įžvelgė tarp matematikos
ir poezijos: „tikrasis grožis – šaltas ir rūstus kaip skulptūra, be jokios užuominos į mūsų silpną
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prigimtį, be įmantrių tapybos ar muzikos papuošimų. Matematika yra kilni ir tyra, rūsti tobulybė, kokią
įkūnyti gali tik aukščiausias menas. Patirti tikrą džiaugsmą ir egzaltaciją, suvokimą būti daugiau nei
Žmogumi yra meistriškumas, o tai geba tik matematika ir poezija“ (Rothstein, 1995, p. 139).
10
Geometrijos grupių teorijos pradininko matematiko Felixo Kleino (1849–1925) vardu pavadinta 4-a
grupė yra 4-os eilės simetrinės grupės pogrupis. Ją sudaro keturi elementai, su kuriais atliekamos
perstatos: (), (12)(34), (13)(24) ir (14)(23). Keturias elementų kombinacijas galima iliustruoti
stačiakampio perstatymais: pirma – originali stačiakampio padėtis (e), antra – stačiakampio
atspindys per horizontalią ašį (f), trečia – atspindys per vertikalią ašį (g), ketvirta – stačiakampio
180º posūkis per centrą (h). Šias operacijas galima atskleisti lentelėje, kurioje nurodoma, kokioje
padėtyje atsiduria stačiakampis atliekant kelias permutacijas:
h
x
e
f
g
h
e
e
f
g
h
f
f
e
h
g
f
g
g
h
e
f
h
h
g
f
e
g
Pastebėta, kad Kleino 4-ai grupei būdingos perstatymų operacijos atitinka muzikos garsų
transpozicijas. Palyginimui – muzikos garsų transpozicijų lentelė:
o

11
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Lewino teorijoje muzikinė erdvė aprėpia visas tris muzikines dimensijas – ir garsų aukščio, ir
ritmo, ir tembro parametrus, kiekvienas jų į klases struktūrinamas pagal modulius. Intervalams tarp
elementų tirti taikomos matematinių grupių ypatybės, formalizuojama „bendra intervalų sistema“
(angl. Generalized Interval System, GIS).
12
Antikinio žmogaus fiziniai jusliniai potyriai, materialus daiktų gretinimas ar priešinimas buvo
pritaikytas ir aplinkos – kosmoso pažinimui naudojant regą, girdėjimą ir juslę, bendrai sujungtus į
ratio (gr. νουζ – protas).
13
Šis IX a. traktatas laikomas ankstyviausiu išlikusiu Viduramžių traktatu apie muziką, tiksli
parašymo data nežinoma.
14
Mažeikis cituoja Kuziečio traktatą „De docta ignorantia“ (Nicolai de Cusa: De docta ignorantia,
Opera omnia, t. 1, Lipsae, 1932, p. 115).
15
Vok. In der Mathematik ihre principia aeternae veritatis hat (cit. pagal Heher, 1992, p. 30).
16
Tai užkoduota paties žodžio „kosmosas“ reikšmėje: gr. cosmos / κόσμος – tvarka, tvarkingas
sudėstymas, harmoninga sistema.
17
Plg. Rytų kultūroje minimas dar ir penktas elementas – medis.
18
Keturi elementai tapo antikinės ,epochos mąstytojų teorijos apie pasaulio sukūrimą pagrindu.
~ o Μιλήσιος, ~624–~546 m. pr. Kr.) filosofinių pradmenų ieškojo
Pavyzdžiui, Talis Miletietis (Θαλης
vandenyje, kurį laikė išminties, dievybės ir gyvybės simboliu; Anaksimandras (Άναξίμανδρος,
~610–~546 m. pr. Kr.) savo gyvybės atsiradimo teorijoje teigė gyvybės užuomazgas, esančias
dviejų pradų – sausumos ir vandens sąjungoje („Apie gamtą“, ~547–46 m. pr. Kr.); Heraklito iš
,
Efeso (Ήράκλειτος o Έφέσιος, ~535–~ 475 m. pr. Kr.) nuomone, pasaulis panašus į liepsną,
pastaroji yra ne tik viską griaunanti, bet ir viską kurianti jėga.
19
Platono (Πλάτων iš Atėnų, 428–347 m. pr. Kr.) dialogas „Timajas“ (Τιμαιοξ) sukurtas po trečios
autoriaus kelionės į Siciliją, ~361 m. pr. Kr.
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1) ARITMETINĖ proporcija – antras matmuo už pirmąjį didesnis tiek pat, kiek trečiasis už antrąjį:
1 : 1 ½ : 2 arba atitikmuo kosminio septynianario eilėje 2 : 3 : 4.
Tai pačia paprasčiausia Antikoje laikyta skaičių proporcija, kurios progresiją galima išreikšti skaičių
eilėmis, pavyzdžiui, 0–1–2–3–4–5–6–7–8–9… arba 0–2–4–6–8–10–12–14...
2) GEOMETRINĖ proporcija – antro ir pirmo matmenų santykis sutampa su trečio ir antro matmenų
santykiu:
1 : 2 : 4, nes 1 : 2 = 2 : 4. Skaičių progresija sudaroma atitinkamai 1–2–4–8–16–32–64–128...
3) HARMONINĖ proporcija išreiškia trijų ar daugiau dydžių santykį, jei atvirkštiniai dydžiai sudaro
aritmetinę proporciją. Pavyzdžiui, 3 : 4 : 6 sudaro harmoninę proporciją, nes 1/3 : 1/4 : 1/6 sudaro
aritmetinę. Harmoninė proporcija Antikos mąstytojus labiausiai intrigavo ir buvo ypatinga, nes
jos algoritmas leido sugretinti trupmeninius skaičių santykius. Harmoninės progresijos sudarymą
išreikštų skaičių eilė 3–4–6–9–14(13,5)–21–32(31,5)...
21
Skaitmeninio muzikos intervalų pagrindimo istoriją perfrazuoja legenda apie Pitagorą: išgirdęs
iš kalvės sklindančius kūjais išgaunamus skirtingus sąskambius, Pitagoras nustatė, kad tam tikras
muzikos intervalų skambėjimas priklauso nuo skirtingo svorio kūjų atitinkamų santykių, o nuo natūralios
skaičių eilės pirmųjų skaičių santykių priklauso patys darniausi garsų sąskambiai. Procesą, kaip
senovės graikai sudarė skaitmeninius muzikos intervalų atitikmenis, muzikologas Husmannas atkūrė
remdamasis vienastygiu instrumentu monochordu (gr. μοονοχορЂος – viena styga) – atsižvelgiant į
tai, kurioje stygos vietoje uždedamas pirštas, buvo išgaunamas konkretus intervalas: padalijus stygą
pusiau 2 : 1, skambėjo oktavos intervalas; uždėjus pirštą dviejų trečdalių stygos ilgio vietoje 3 : 2,
skambėjo kvintos intervalas ir t. t. Analogišku principu buvo išvesti ir kitų muzikinių intervalų santykiai,
sudarantys grynąją temperaciją (Husmann, 1961). ~1700 m. antikinė grynoji temperacija imta laikyti
netobula, buvo nustatytas vadinamasis „tobulasis derinimas“ (Apel, 1970, p. 835–836), bet iki oktavos
tolygios temperacijos į 12 pustonių muzikos teorijoje minėtini ir kiti mėginimai: XVII a. vid. Vicentino
pasiūlė oktavą dalyti į 31 padalą; Zarlino ir Salinas siūlė oktavą dalyti į 19 lygių dalių
22
Tetraktidės paslaptis slypi ir taškų piramidėje, kurios grafinė išraiška – lygiakraštis trikampis:
			
0
1
			
0 0
2
			
0 0 0
3
			
0 0 0 0 4
Tetraktidės grafinė išraiška taip pat reprezentavo spalvų ir muzikos garsų analogiją: piramidės
viršuje esantys trys taškai – tai trigubai skaisti balta spalva kaip dieviškumo simbolis, kiti septyni
taškai – septynios spektro spalvos, atitinkančios septynis muzikos garsus: do – raudona, re –
oranžinė, mi – geltona, fa – žalia, sol – žydra, la – indigo, si – violetinė, purpurinė (Hall, 1928, p. 84).
Carlo Dahlhauso nuomone, tradicinį tetraktidės tobulumo apibrėžimą šiek tiek „klaidino“
neatitikimas – tai yra undecimos intervalas (grynoji kvarta per oktavą), būdamas tobulas, vis dėlto
buvo išreiškiamas vienu ne tetraktidės skaičiumi 3 : 8 (Dahlhaus, 1985, p. 18). Todėl Antikos
mąstytojai, siekdami įteisinti undecimos konsonansiškumą, greta tradicinio pirmųjų skaičių ketverto
1–2–3–4 traktatuose minėjo ir kitą įtakingą skaičių ketvertą 6–8–9–12, kuriame yra undecimos
ir duadecimos proporcijoms reikalingi nariai. Ši skaičių seka buvo vadinama muzikine tetraktide,
taip pat išreiškusia trijų proporcijų – aritmetinės, geometrinės ir harmoninės – galimybes (Barbera,
1984, p. 192, 198).
XV a. tetraktidės ribos buvo išplėstos iki heksachordo – senario (skaičių seka iki 6). Tai padaręs
Zarlino motyvavo, kad skaičius 6 laikomas pirmuoju tobulu skaičiumi (lygiu savo tikrinių daliklių
sumai) bei senario analogais nurodė šešias žmogaus amžiaus pakopas, šešias planetas. Taip
buvo siekiama tobulais / konsonansiniais skaičiais įteisinti kitus intervalus – senario apimtyje
susidarančias mažąją ir didžiąją tercijas (4 : 5 ir 5 : 6) bei didžiąją sekstą (5 : 3) (Dahlhaus, 1985, p. 23).
23
Minėtina Heraklito pirminės įtemptos stygos idėja ir hipotezė, kad pasaulio sukūrimo pradžioje
buvo stiprus garsas.
24
Angl. Harmony of the Spheres, vok. Sphärenharmonie, taip pat: sferų muzika (angl. Music of the
Spheres, vok. Sphärenmusik), universalioji harmonija / universalioji muzika (lot. musica universalis).
Sąvoka universus (lot. – visuotinis, viskas viename) pasitelkiama kaip pasaulio, kosmoso išraiška.

181

25

Visų intervalų suma lygi šešiems tonams arba tobuliausiam – oktavos intervalui (Hall, 1928, p. 82).
Mathesis universalis – mistinė, sakralinė matematika, siekianti įvairiausiais skaitmeniniais ir
geometriniais simboliais pažinti Aukščiausiąjį, paaiškinti jo reiškimąsi gamtoje, žmogaus veikloje.
27
Mažeikis cituoja pagal Scholem Gershom: Origins of the Kabbalah, Princeton University Press,
1990, p. 135.
28
Mažeikis cituoja Kuziečio traktatą „Apie grožį“ (Н. Кузанский: О красоте, Мocквa, 1979,
p. 190–191).
29
Matematikas Fibonacci arba Leonardas Pizietis (Leonardo da Pisa, Leonardo Pisano, 1180–
1250, žinomas Fibonacci pravarde, kuri kilo iš filius Bonassi (lot. – Bonassi sūnus) → Fibonacci)
viename savo darbų „Il liber abbaci“ (1202) propagavo arabiškąją numerologijos tradiciją ir
kritikavo romėniškosios gremėzdiškumą. Garsiąją Fibonacci seką galima laikyti skaitmenine
gamtos evoliucijos principo išraiška, ja XIII a. matematikas pavaizdavo triušių dauginimosi procesą:
Leonardas Pizietis atliko skaičiavimus, kiek palikuonių per metus susidarys iš vienos triušių poros,
turėdamas omeny, kad visi atsivesti palikuonys išgyvens ir taip pat dauginsis. Susumavus kiekvieno
mėnesio triušių skaičių buvo gauta skaičių progresija 1–1–2–3–5–8–13–21... – vadinamoji
rekurentinė 2-osios eilės seka (žymima F1, F2, …, Fn), pagrįsta tuo, jog jos narys n + 2 yra lygus
dviejų prieš jį einančių narių (n ir n + 1) sumai. Sumavimas lemia begalinės sekos susidarymą, o
progresijos formulė užrašoma Fn + 2 = Fn + 1 + Fn , kur n > 0.
Komentuodamas Fibonacci apskaičiavimus, muzikologas Newmanas Powelas sudarė lentelę,
kurios horizontalėse ir vertikalėse bei horizontalių ar vertikalių sumoje susidaro Fibonacci skaičių
eilė. Skaičiuoti pradedama nuo gruodžio, kai triušių pora dar nėra atsivedusi palikuonio, antrasis –
sausio mėnuo skiriamas poravimuisi (kiekvieną šių mėnesių žymi skaičius 1). Nuo vasario
prasidėjus triušių dauginimosi procesui atsivesti palikuonys ilgainiui sudaro atskiras poras, atsiveda
savų palikuonių (lentelė sudaryta pagal Powel, 1979, p. 230–231):
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Istoriškai šios skaičių sekos šaltiniu nurodoma dar Antikoje ~300 m. pr. Kr. Euklido iškelta mintis apie
tam tikrą santykį, kurį jis vadino „ypatinga proporcija“. Tačiau Euklido traktate „Elementai“ ši proporcija
buvo nagrinėjama ne kaip konkrečių skaičių eilė, o kaip tam tikra geometrinė išraiška; proporcijai išvesti
jis rėmėsi linijų, geometrinių konstrukcijų tarpusavio santykiais. Pavyzdžiui, anot graikų matematiko,
liniją c padalijus į dvi atkarpas, mažesnės atkarpos b ir didesnės atkarpos a santykis yra lygus
didesnės atkarpos a ir visos linijos c santykiui: b : a = a : (a + b) = a : c. Atitinkamai Euklidas nagrinėjo
ir stačiakampio, kvadrato, taisyklingo penkiakampio, dodekaedro (vienas iš penkių taisyklingųjų
Platono briaunainių, kuris turi 12 sienų taisyklingojo penkiakampio formos) ar ikosaedro (kitas
Platono kūnas, kuris turi 20 sienų taisyklingojo trikampio formos) konstrukcijoms būdingus santykius.

Ruth Tatlow teigia, kad panašiu principu paremtą konkrečių skaičių eilę XIII a. išvedęs Leonardas
Pizietis sąsajos tarp savo atradimo ir Euklido „ypatingos proporcijos“ nenurodė bei neminėjo,
kad jo nustatyti Fibonacci skaičiai turėtų ypatingus santykius (Tatlow, 2006, p. 77). Tai galėtume
paaiškinti tuo, kad XIII a. adityviu (sumavimo) būdu sudaromos skaičių sekos buvo ne naujiena.
31
Pavadinimas pranc. Serie Évangélique aptinkamas Georgeso Arnoux knygoje „Musique
Platonicienne Ame du monde“ (Paris: Dervy-Livres, 1960, p. 222–223).
Powelas savo skaičiavimais parodė, kaip iš Fibonacci sekos išauga minėtos Lucas’o ir Evangelijos
skaitmeninės progresijos, pritaikant formules Fn + 1 arba Fn – 1. Lucas’o skaičiai (lentelėje pažymėti
Ln) gaunami prie Fn – 1 pridėjus Fn + 1, o prie Lucas’o skaičių sekos pridėję Fn + 1 gauname Evangelijos
sekvenciją (lentelėje pažymėti En; schema sudaryta pagal Powel, 1979, p. 231).
Fn – 1 0 1 1 2
+ Fn + 1 1 2 3 5

3 5 8 13 21
8 13 21 34 55

34 55 89 144
89 144 233 377

= Ln
1 3 4 7 11 18 29 47 76 123 199 322 521
+ Fn + 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
= En

2 5 7 12 19 31 50 81 131 212 343 555 898

Šios progresijos, iki suteikiant joms nurodytus pavadinimus XIX–XX a., buvo žinomos kaip
dešimtosios neopitagoriečių proporcijos išraiška, ją aprašė vėlyvosios Antikos filosofas Nikomachas
(Νικόμαχος, ~60–~120) traktate „Arithmetike eisagoge“ („Įvadas į aritmetiką“, parašymo data
nežinoma), kur teigė, kad dešimtoji proporcija susidaro, kai dviejų mažesnių skaičių santykį atitinka
didesniųjų santykis, pavyzdžiui, 3 (a) su 5 (b) ir su 8 (c).
32
Aukso pjūvis išreiškiamas formule n x 0,618. Trupmena 0,618 buvo gauta įvertinus Fibonacci
skaičių santykius, ji tapdavo tuo tikslesnė, kuo sudėtingesnės Fibonacci skaičių poros buvo
apskaičiuojamos, nes 3 : 5 = 0.6; 5 : 8 = 0.625; 8 : 13 = 0.61538461…; 13 : 21 = 0.61904761…
ir t. t.
33
1857 m. Italijos princas matematikas ir istorikas Baldassarre’as Boncompagni (1821–1894)
publikavo Viduramžių traktatą, su kuriuo susipažinęs 1878 m. prancūzų matematikas Édouard’as
Lucas minėtą skaičių seką pavadino Fibonacci vardu. Tuo remdamasi Ruth Tatlow mano, kad
teiginys dar Boecijų diskutavus apie Fibonacci vadinamus skaičius yra neteisingas.
34
Kompozitoriaus citatos paskelbtos: The Penguin Dictionary of Modern Quotation, J. M. and
M. J. Cohen, London: Allen Lane, 1980.
35
Ars combinatoria terminas aptinkamas Mersenne’o „Harmonie universelle“ (1636), Kircherio
„Musurgia universalis“ (1650) ir Leibnizo „Ars combinatoria“ (1666) (Gerver & Lebedeva, 1999,
p. 30–32).
36
Anagrama – žodžio raidžių ar skiemenų sukeitimas, kai sudaromas kitas žodis arba prasminga
frazė. Pavyzdžiui, stulbinamas anagramos galimybes atskleidžia pavyzdys anglų kalba, kai sukeitę
frazės twelve plus one (angl. – dvylika plius vienas) raides gauname eleven plus two (angl. –
vienuolika plius du).
37
Hermannas Hesse apie žaidimo idėją rašė: „visą patirtį, didžiuosius žmogaus kūrybos vaisius ir
mintis, visa, ką ateinančios kartos įvertina kaip intelektualų palikimą, visas šias dvasines vertybes
valdo Žaidimo išmanytojas, tarsi vargonininkas savo galingą instrumentą, kurio klavišais ir pedalais
skamba dvasinis kosmosas, o registrų gausybė begalinė, ir grojimu šiuo instrumentu galima atskleisti
visą dvasinį pasaulio turinį“ (Hermanas Hesė, Stiklo karoliukų žaidimas, Vilnius, 1989, p. 80).
„Žaidžiančio žmogaus“ kaip žaidimo teorijos sąvoką plačiai nagrinėjo Johanas Huizinga (1872–
1945), 1938 m. publikavęs knygą „Homo Ludens“ („Žaidžiantis žmogus“).
38
Pirmoji muzikos komponavimo „mašina“ (vadinamoji musarithmica mirifica) buvo sukonstruota
XVII a., ją sumodeliavo Samuelis Pepys, remdamasis Kircherio traktatu.
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Šiame traktate Riepelis pateikė šmaikščius diatoninio garsaeilio pavadinimus, apibūdinančius
garsų tarpusavio santykius ir taikliai atskleidžiančius garsų hierarchiją Baroko muzikos kalboje
(Ratner, 1970, p. 354):
C – „dvarininkas“ (Meyer)
G – „pagrindinis tarnas“ (Oberknecht)
a – „pagrindinė tarnaitė“ (Obermagd)
e – „antroji tarnaitė“ (Untermagd)
F – „viendienis darbininkas“ (Taglohner)
d – „epizodinė darbininkė“ (Unterläufferin)
h – „juodoji Margarita“ (Schwarze Gredel – tamsaus gymio Švedijos karalienės pravardė).
40
Traktatas neretai priskiriamas Mozartui, nes pastarasis žavėjosi matematinėmis mįslėmis, yra
likę jo rankraščių su permutacijų muzikoje praktikavimu. Taip pat žinomas 1768 m. publikuotas
Hermanno François de Lange’s traktatas „Le toton harmonique“ („Harmonijos sukutis“), pasiūlęs
kitą metodą, paremtą devynių kraštinių topu (šio metodo variantas yra ir C. P. E. Bacho straipsnyje
„Einfall, einen doppelten Contrapunct in der Octave von sechs Tacten zu machen, ohne die Regeln
davon zu wissen“ / „Kaip neišmanant taisyklių sukurti šešių taktų dvigubą oktavos kontrapunktą“,
1757) (Tatlow & Griffiths, 2012).
41
Skaičių kvadratų sudarinėtojus intrigavo ir kitos šių modelių galimybės, reikalaujančios ypatingų
loginių manipuliacijų – pavyzdžiui, kaip sudaryti pandiagonalinį (makrokvadrato viduje susidaro
mikrokvadratų struktūros, kurių įstrižainių sumos yra lygios), sudėtinį (sudedamą iš atskirų
magiškųjų kvadratų), koncentrinį / įrėmintą (nuo makrokvadrato pašalinus viršutinę ir apatinę linijas
bei kraštinius stulpelius magiškojo skaičiaus principai lieka nepažeisti) skaičių kvadratą:
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Savo knygos prieduose Losevas pateikia traktato vertimą su išsamiais komentarais (Losev,
1988; į rusų k. vertė V. V. Bibichinas).
43
Picanderis – tai vokiečių poeto Christiano Friedricho Henrici (1700–1764) pseudonimas. Jis
buvo daugelio Bacho kantatų, taip pat Pasijos pagal Matą libreto autorius.
44
Šią abėcėlę Tatlow duoda prieduose greta kitų 32 skaitmeninės abėcėlių variantų (Tatlow, 1991,
p. 8). Tai pirmas natūralios lotyniškos eilės variantas, kurį savo darbuose užfiksavo nemažai Baroko
laikotarpio teoretikų – pavyzdžiui, Rudolffas (1525), Jacobas (1565), Kuhnau (1700) (Tatlow, 1991,
p. 131–138). Tą pačią abėcėlę mini ir Gravenhorstas (Gravenhorst, 1995, p. 50), jis remiasi XVII a.
šaltiniu – Georgo Philippo Harsdörfferio (1607–1658) traktatu „Delitiae mathematicae et physicae,
oder mathematischen und philosophischen Erquickstuden“ (1651).
45
Vok. Sollte aber iemand so curiex sein / und dessen Nahmen gerne wissen wollen / demselben
will ich ihn zur Kurzweile / und in einem Lusu ingenii [...] durch ein Algebraisches Problema
ausszurathen geben. Zu vorhero aber soll er wissen / dass ich einem jedweden Buchstaben
diejenige Zahl zugeeignet habe / die ihm das Alphabets Ordnung nach zukommt : Ais A bedeutet
1, B. 2 und so fort. [...] / ob ich 1 oder 2. Buchstaben am Ende zu viel oder zu wenig gebrauchet.
Welches denn darumb geschiehet / dass man nicht gleich aus der in die Augen fassenden Zahl der
Buchstaben einen Schluss machen solle. Unterdessen wird doch der Nahme nach beschehener

richtigen Solution allezeit erscheinen. Es lautet aber dieses Algebraische Rätsel also: Die
Buschstaben zusammen machen eine gewisse Zahl (cit. pagal Kuhnau, 1700, p. 121; cituojamame
tekste žodžius išskyrė Kuhnau – R. P.).
46
Agostino Stephani buvo svarbi figūra to laikotarpio vokiškosios Baroko muzikos panoramoje
greta kitų italų muzikantų Biagio Marini, Carlo Pallavicino, Antonio Sartorio.
47
Detaliau Kuhnau klavyrinių sonatų analizę žr. Rima Povilionienė: Prasminis ir konstruktyvinis
skaičiaus principas baroko garsų mene, Bakalauro darbas, LMTA, Vilnius, 2001; Rima Povilionienė:
Prasminis ir konstruktyvinis skaitmens principas baroko garsų mene, in Lietuvos muzikologija, t. 3,
Vilnius, 2002, p. 17– 40.
48
Kriptografinės muzikos komponavimo technikos teorinis pagrindimas ir pirmieji aktualūs
kriptografinių muzikinių sistemų pavyzdžiai datuojami XVII a. pradžia.
49

Skaitmeninis modulis – tai „modulio 9“ taisyklė. Skaitmeninis modulis nustatomas daugiaženklio
skaičiaus narius sumuojant tol, kol gaunamas vienženklis rezultatas. Pavyzdžiui, skaičiaus 444
modulis yra 3, kuris gaunamas: 4 + 4 + 4 = 12 → 1 + 2 = 3. Yra ir kita skaitmeniniam moduliui
išvesti taikoma taisyklė – modulis yra lygus skaitmeniniam likučiui po pradinio skaičiaus dalybos
iki sveikojo skaičiaus iš 9. Pavyzdžiui, dalijame skaičiui 444 artimiausią skaičių iš 9, kad gautume
sveikąjį skaičių. Toks artimiausias skaičius yra 441 (441 : 9 = 49). Gauname skaitmeninį modulį 3,
nes 444 – 441 = 3. Bacho atveju skaičiaus 14 vienženklis modulis 5 gaunamas susumavus jo
narius 1 ir 4: 1 + 4 = 5.
50
Senovės graikų keliautojas ir geografas Pausanijas (Παυσανίας, ~115–180) „Helados aprašyme“
(gr. Έλλάδος περιήγησις ) pasakoja, kad Amfionas, Dzeuso ir Antiopės sūnus, buvo Hermio mokinys
ir pirmasis lyrininkas. Jis patobulino lyrą, papildydamas jos keturias stygas dar trimis, Amfiono
dainavimas ir grojimas išjudindavo akmenis ir priversdavo žvėris sekti paskui.
51
Istoriją pateikia Aleksandra Veličkienė: Antikos mitologijos žinynas, Vilnius, 1995, p. 47.
52
Šiam XV a. italų architektui ir rašytojui priklauso idėja apie bendrąją grožio teoriją (vadinamąją
pulchritudo), paremtą skaičiais, proporcijomis ir tvarka (numerum finitionem collocationemque),
t. y. grakščiu skirtingų elementų derinimu (concinnitas), atitinkančiu muzikines proporcijas.
53
Pažodinis vertimas „užšalusi muzika“, atitikmuo anglų k. Frozen Music.
54
Paties koncepto apie „sustingusią, užšaldytą muziką“ šaknis Khaledas Saleh Pascha apčiuopia
dar senovės Indijos, Kinijos ar Egipto mituose, apie pasaulio sukūrimą kalbančiuose kaip apie
pirmapradžio garso nutildymą (= sustabdymą) ir virsmą materija (Saleh Pascha, 2004).
55
Pranc. La vue d’un tel monument est comme une musique continuelle et fixée, romano
„Karolina“ 4 knyga, 3 skyrius.
56
Cit. pagal Saleh Pascha, 2004, p. 23, 36.
57
Danielis Libeskindas (g. 1946) – Lenkijoje gimęs, JAV reziduojantis architektas, dailininkas ir
scenografas, prieš susidomėdamas architektūra, mokėsi muzikos. Architektas suprojektavo tokius
eksperimentinius statinius kaip Berlyno žydų muziejus, Imperatoriškasis Šiaurės karo muziejus
Mančesteryje ir Karališkasis Ontarijo muziejus Toronte.
58
Sentencija ut pictura poesis yra trumpinys iš poema pictura loquens, pictura poema silens (lot. –
poezija yra kalbantys paveikslai, tapyba yra nebyli poezija). Renesanse ut pictura poesis ir ut
pictura musica buvo pagrindinės menų tarpusavio ryšius nagrinėjančios sąvokos, greta jų minėtina
ut pictura biographia (biografijos meno ir portretų tapybos analogijos).
59
It. non può essere perfetto il pittore, citata iš Lomazzo traktato „Trattato dell’arte della pittura,
scoltura et architettura“ (1584) (cit. pagal Korrick, 2003, p. 201, 206).
60
Apie tai Zarlino rašo traktato „Le istitutioni harmoniche“ 3 dalies 8 skyriuje (Zarlino, 1562, p. 155).
61
Pavyzdžiui, Dorothe’a Eberlein tyrinėjo Čiurlionio dviejų – muzikos ir tapybos – ciklų ta pačia
jūros tematika struktūrinius ryšius (Eberlein, 1994). Remiantis rusų muzikologo Vladimiro Fedotovo
teigimu, kompozitorius tapybos darbų logika akivaizdžiai atkartoja muzikos formų komponavimo
logiką (Fedotov, 1989).
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Variacijų raidinis pavadinimas „iki galo nepaaiškintas, tačiau spėjama, kad po juo slepiasi
Čiurlionio vardas: EASACAS – MIkołAj konStAnty CzurlAniS“ (Kučinskas, 2004, p. 108). Plačiau
žr. poskyryje „Muzikinė kriptografija kaip garso ir žodžio bendravardiklis“, p. 49.
63
Kriptografija (t. p. kriptologija, gr. κρυπτός – paslėptas, slaptas + gr. γράφειν – rašymas, raštas) –
pranešimo / žinutės kodavimas / šifravimas. Skiriami du slaptojo rašto būdai, kuriuos pasitelkus
sukuriamas: 1) atsitiktinis raidžių / skaičių derinys, turintis tam tikrą prasmę, įprastam žodžiui / frazei
suteikiant kitą reikšmę; 2) sistemingas raidžių keitimas vietomis, kitomis raidėmis ar simboliais.
Slaptų pranešimų praktika minima dar senovės Graikijoje. Pavyzdžiui, istoriko, rašytojo ir politikos
veikėjo Polibijaus (gr. Πολύβιος , lot. Polybius, ~200–118 pr. Kr.) 40 tomų veikale „Visuotinė istorija“
aprašyta pranešimų šifravimo sistema – „Polibijaus kvadratas“, jame kiekviena raidė prilyginama
dviejų skaičių deriniui, susidarančiam raides sudėliojus į kvadratą (Polybius: Histories, kn. X, sk. 45).
Pavyzdžiui, „Polibijaus kvadrato“ principu sudarytas lotyniškosios abėcėlės ir skaičių kvadratas:
1
2
3
4
5
64
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1
A
F
L
Q
V

2
B
G
M
R
W

3
C
H
N
S
X

4
D
I/J
O
T
Y

5
E
K
P
U
Z

Angl. Of all which we leaue to speake, returning to our poeticall proportion, which holdeth of the
Musical, because as we sayd before Poesie is a skill to speake & write harmonically: and verses
or rime be a kind of Musicall vtterance, by reason of a certaine congruitie in sounds pleasing the
eare, though not perchance so exquisitely as the harmonicall concents of the artificial Musicke
consisting in strained tunes, as is the vocall Musike, or that of melodious instruments, as Lutes,
Harpes, Regals, Records and such like (išskirta – R. P., cit. pagal George Puttenham: The Arte
of English Poesie, 1589, p. 53: kn. II „The Second Booke, Of Proportion Poetical“, sk. 2.1 „Of
Proportion Poeticall“).
65
Angl. The world is made by Simmetry and proportion, and is in that respect compared to Musick,
and Musick to Poetry: for Terence saith speaking of Poets, artem qui tractant musicam, confounding
musick and Poesy together (išskirta – R. P.; cit. pagal Thomas Campion: Observations in the Art of
English Poesie, 1602: sk. 1 „The first Chapter, intreating of numbers in generall“).
66
Schwenterio traktatas „Steganalogia et steganographia“, Niurnbergas, ~1620.
67
Godwino traktatas „The Man in the Moone, or A Discourse of a Voyage Thither“, Londonas, 1638.
68
Kircherio traktatas „Musurgia universalis“, Roma, 1650.
69
Schotto traktatas „Schola steganographia“, Niurnbergas, 1655.
70
Friderici traktatas „Cryptographia, oder geheime Schrifften“, Hamburgas, 1685.
71
Wilkinso traktatas „Mercury, or the Secret and Swift Messenger“, Londonas, 1641.
72
Terzi traktatas „Prodromo all’Arte Maestra“, Breša (Brescia), 1670.
73
Thicknesse’o traktatas „A Treatise on the Art of Deciphering, and of Writing in Cypher: With an
Harmonic Alphabet“, 1772.
74
Britų muzikologui ir Shakespeare’o palikimo tyrinėtojui Ericui Samsui (1926–2004) priskiriami
reikšmingi ir išsamūs analitiniai darbai tiriant muzikinio motyvo ir verbalinės prasmės analogus,
muzikos ir kalbos sąveiką bei ryšį romantizmo laikotarpio kompozitorių kūryboje. Jam ir priklauso
pirmieji atradimai, susiję su Schumanno muzikai būdinga šifrų sistema, Elgaro kriptografinės
„enigmos“ (Dorabelos kodo) tyrimai, paskelbta darbų apie Brahmso, Elgaro, Schumanno
muzikinius šifrus.
75
Keturgarsis b–a–c–h kaip muzikinė kriptograma ryškų atgimimą patyrė romantikų kūryboje
(Schumanno 6 fugos Bach tema; Liszto Fantazija ir fuga Bach tema; Brahmso Fuga as-moll
vargonams; Rimskio-Korsakovo Variacijos; Regerio Variacijos ir fuga Bach tema, pan.) kompozitorių
susidomėjimo neprarado ir XX a. muzikos erdvėje: šis garsų derinys implikuotas Schönbergo
Variacijose orkestrui, op. 31; Weberno Styginių kvartete; transponuotas motyvas panaudotas

Iveso „3 Pages Sonata“ pirmosios dalies fugos atkarpoje; motyvas tapo improvizacijos pagrindu
Poulenco kompozicijai „Valse-improvisation sur le nom Bach“; kaip tema skamba „Due Ricercari
sul nome B-A-C-H“, op. 52; kaip repetytivinis motyvas aptinkamas Schnittke’s „Quasi Una Sonata“
partitūroje ir greta kitų kompozitorių monogramų įdiegta Schnittke’s Trečiojoje simfonijoje; motyvas
skamba Dallapicollos fortepijoninėje kompozicijoje „Quaderno musicale di Annalibera“ ir „Canti di
liberazione“; BACH monograma aptinkama Pärto kūryboje.
76
Šis kompozitorius nurodomas kaip charakteringiausias į muzikinę kriptografiją pasinėręs kūrėjas,
jo laiškuose ir muzikos kūrinių rankraščiuose apstu kodų ir raidinių pranešimų. Pavyzdžiui, garsusis
Elgaro šifruotas laiškas Dorai Penny (1897 m. liepa), vadinamasis „Dorabella“ šifras, iki šiol kelia
perskaitymo sunkumų:

77

Paulius Sacheras (1906–1999), dirigentas, šiuolaikinės muzikos rėmėjas, įvairių komitetų ir
institucijų narys, įkūrė garsiąją Ciuricho muzikų kolegiją (Collegium Musicum Zurich). Jo suburtas
Bazelio kamerinis orkestras užsakinėjo ir atliko naujus kūrinius (pavyzdžiui, parengė Bartóko,
Hindemitho, Stravinskio, Martinů, Honnegero, Berio, Carterio, Halfftero, Henze’s, Holligerio, Rihmo
ir kt. autorių premjeras) ir t. t.
78
Pjesė yra Smirnovo Mišių, op. 105 (1998), ciklo devintoji dalis, jos transkripcija atlikta 2001 m.
79
Sukurta dar XIX a. pirmoje pusėje, Morzės abėcėlė tapo universalia įvairių sričių atstovų kalba.
Pirmojo jos varianto autorius – Alfredas Vailis, Samuelio Morses elektriniam telegrafui ~1830 m.
sukūręs kodą. Šiandien naudojamo Morzės, arba vadinamojo kontinentinio kodo (Morzės abėcėlės),
autorius – Friedrichas Clemensas Gerke (1801–1888), 1848 m. telegrafu pasiuntęs koduotą
pranešimą iš Hamburgo į Kukshafeną. 1865 m. Morzės kodas buvo standartizuotas Tarptautiniame
telegrafijos kongrese Paryžiuje.
Abėcėlės pagrindas yra konstruktyvūs dviejų elementų – taško ir brūkšnio deriniai, kuriuose
išryškėja atskirų elementų „ritmui“ savitas būdingas skaitmeninis dėsningumas: 1 elementą
turinčių raidžių yra 2 (E, T), 2 – 4 (A, I, M, N), 3 – 8 (D, G, K, O, R, S, U, W), 4 – 16 (B, C, F, F,
J, L, P, Q, V, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, Ch). Abėcėlės principas: vieno brūkšnio trukmė lygi trims taškams,
intervalai tarp vienos raidės elementų lygūs vienam taškui, tarpas tarp raidžių lygus trims taškams,
tarpas tarp dviejų žodžių lygus septynių taškų turkmei. Šiuo metu naudojamas Morzės abėcėlės
pasaulinis standartas:
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Muzikos kompozicijos garsų organizavimo logika bei prasmė numerologiškai tyrinėjama,
apskaičiuojant vadinamuoju Key stroke (angl. – klavišo, klaviatūros kirtis, smūgis, užgavimas) būdu.
Tai atlikėjo realiai užgaunamų (paspaudžiamų) garsų kiekio rodiklis. Key stroke apskaita atliekama
įvairiuose muzikos kūrinio struktūros parametruose – atskirose formos padalose, jos atkarpose,
temose, potemėse ir kituose struktūriškai ir kompoziciškai reikšminguose fragmentuose.
81
Baroko laikotarpio muzikoje figūruojančios nedaugelio prieraktinių ženklų tonacijos dažniausiai
buvo siejamos su krikščioniškajai numerologijai reikšmingais skaitmeniniais sakraliųjų simbolių
ekvivalentais (pavyzdžiui, Es-dur tonacija – 3 ženklai – siejama su Angelų sfera, b-moll – 5 ženklai –
penkios Kristaus žaizdos, interpretuojama kaip Kristaus kančios alegorija). Tiriant tonacinę kūrinio
struktūrą, siūloma dar ir papildomo tonacijos skaitmeninio šifro nustatymo metodika: kiekviena
tonacija prilyginama konkrečiam skaičiui, kuris gaunamas ją atskaičiuojant eilės tvarka pustoniais
nuo garso c į viršų, pavyzdžiui, Fis-dur / fis-moll = 7.
82
Fortepijoninėje muzikoje taip pat siūloma juodų ir baltų klavišų santykio skaitmeninė išraiška; gali
būti apskaičiuojami temos garsų išdalijimo į dešinę bei kairę rankas skaitmeniniai santykiai.
83
Ciklą sudaro keturi etiudai: „Île de Feu I“ ir „Île de Feu II“ („Ugnies sala Nr. 1“ ir „Ugnies sala
Nr. 2“, 1950, numeruojamos kaip etiudai Nr. 1 ir Nr. 4), „Mode de valeurs et d’intensités“ („Trukmių
ir dinaminių atspalvių sistema“, 1949, etiudas Nr. 2) ir „Neumes rythmiques“ („Ritminės neumos“,
1949, etiudas Nr. 3).
84
Perkusinių tembrų paieškos būdingos ir Reicho pjesei „Clapping Music“ dviem plojantiems
atlikėjams („Plojama muzika“, 1972), 1973 m. sukurtoms kompozicijoms „Music for Mallet
Instruments, Voices, and Organ“ („Muzika mediniams plaktukams, balsui ir vargonams“) ar „Six
Pianos“ („Šeši fortepijonai“, 1986 m. perdirbta į „Six Marimbas“ / „Šešios marimbos“).
85
Vok. Auf die Gliederung des Zeitverlaufs im ersten Satz (Taktgruppen, Taktarten), auf die
Instrumentation im zweiten Satz (Anteil der Oboe und des Violoncells am melodischen Geschehen),
auf die Stimmigkeit im dritten Satz (cit. pagal Siegfried Thiele: Proportionen für Oboe, Violoncello
und Klavier, Veb Deutscher Verlag für Musik Leipzig, 1974).
86
Aleatorinius, atsitiktinumo ir tikimybių teorijos principus muzikoje taikiusio Johno Cage’o kūryba
dažnai tapatinama ir su originalių garsų eksperimentais (muzika 12-ai radijo aparatų „Imaginary
Landscape N. 4“, 1951), triukšmo muzikoje įteisinimu ar naujos estetikos – tylos kaip dar vienos
garso išraiškos – panaudojimu (tylos kompozicija 4’33”, dar vadinama „Tylusis maldininkas“, 1952).
Cage’o idėjų poveikis apibūdinamas kaip „popmenas, hepeningas, multimedija, minimalizmas,
konceptualusis menas, šiuolaikinės muzikos teatras – visa tai kilę iš Cage’o“, kurio net ir 20 metų
senumo kūryba priimama kontroversiškai (cit. pagal Johnson, 1989, p. 98).
87
Cage’o number pieces: „One“ [1], „Two“ [2], „Five“ [5], „Three“ [3], „Four“ [4], „Fourteen“ [14],
„Eight“ [8], „Fifty-eight“ [58], „103“, „108“ ir t. t. Beje, prie kompozicijos „One“ Cage’as sugrįžo iki
pat mirties, iš viso parengė dešimt šios pjesės variantų įvairiems tembrams, o paskutiniaisiais
gyvenimo metais sukūrė kino filmą „One11“.
88
„Imaginary Landscape No. 1“ dažnai vadinama ankstyviausiu gyvosios elektroninės muzikos
pavyzdžiu (skirta atlikti elektroniniu prietaisu, lėkštėmis ir pianistui), nors iš tiesų tai yra gana kukli
gyvos elektronikos kompozicija – dažnio juostelėmis buvo išgaunami pastovūs garsai arba sirenų
tipo glissando (Griffiths, 1981, p. 7).
89
Vėliau „trukmės blokų“ idėja adaptuota kitose Cage’o kompozicijose: antroji „Konstrukcija“
(1940) reguliuojama analogiškos 162 taktų taisyklės, šįkart skaidomų į seką 4–3–4–5, trečioji
„Konstrukcija“ (1941) paremta 242 taktų struktūra, Koncerte preparuotam fortepijonui ir kameriniam
orkestrui (1950–1) plėtojama ritminė struktūra 3–2–4–4–3–2–5 (Griffiths, 1981, p. 12, 23).
90
Kompozitoriaus anotacija partitūros pradžioje (John Cage: First Construction, Edition Peters, 1962).
91
Narayanos išvesta skaičių formulė artima Fibonacci skaičių sekai, bet čia sumuojami ne du
paskutiniai nariai Fn = Fn – 1 + Fn – 2, bet paskutinis ir trečias nuo pabaigos Sn = Sn – 1 + Sn – 3. Šioje skaičių
sekoje įžvelgiamas harmoninės proporcijos santykis: kiekvienas kitas sekos skaičius didesnis už
ankstesnįjį ~46 proc. Narayanos sistema pagrįsta gamtos dėsniu – karvės jauniklių atsivedimo
procesu. Narayana nustatė, kad iš vienos karvės, kasmet atsivedančios po jauniklį veršiuką, kuris po

ketverių metų taip pat pradeda vesti veršiukus, susidaro nuosekli skaičių eilė:
1
2
3
4
6
9
13
19
28
41
60...
		
(1 + 3) (2 + 4) (3 + 6) (4 + 9) (6 + 13) (9 + 19)...
92
Lietuvių muzikoje analogišku individualių skaičių sekų naudojimo pavyzdžiu išskirtume Remigijaus
Merkelio (g. 1964) konstruktyvią kūrybą, kurioje kompozitorius yra panaudojęs savo paties išvestas
skaičių progresijas, paremtas iracionaliais, pirminiais skaičiais, kaip antai kompozicijos „Egzistencija
(Axis Tension)“ (1994) ritmikai ir garsų aukščio parametrams sutvarkyti buvo pasitelkti pirminiai
skaičiai.
93
Šios dvi sekos sudaromos atitinkamai sumuojant Fibonacci skaičius:
1 + 2 + 3 = 6					
1+2+3=6
1 + 2 + 3 + 5 = 11					
2 + 3 + 5 = 10
1 + 2 + 3 + 5 + 8 = 19				
3 + 5 + 8 = 16
1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 = 32 ir t. t.			
5 + 8 + 13 = 26 ir t. t.
Krameris nurodo pirmąją skaičių seką kaip išvestinę iš Fibonacci sekos, pritaikius formulę Fn – 2:
3 – 2 = 1, 5 – 2 = 3, 8 – 2 = 6, 13 – 2 = 11 ir t. t. (Kramer, 1973, p. 124).
94
Cit. pagal Alain Louvier: L’Isola dei Numeri, Alphonce Leduc, 1992, p. I.
95
Tai liudija devynių dalių pavadinimai. Pavyzdžiui, pjesėje „Eighty–Eights (88)“ įgarsinamas visų
fortepijono klavišų pristatymas. Pjesė „Mersenne Numbers“ („Mersenne’o skaičiai“) komponuojama
remiantis matematiko Marino Mersenne’o išvesta skaičių seka. Trečioje ciklo pjesėje „Multiplication
Table“ („Daugybos lentelė“) įgarsinama daugybos lentelė. Pjesė „Squares“ („Kvadratai“) – tai veiksmų,
kurie atliekami skaičius keliant kvadratu, interpretacija fortepijono klaviatūroje. Kompozicijoje
„Triangles“ („Trikampiai“) skamba geometrinės trikampio formos interpretacija. Pjesėje „Abundant
Numbers“ („Perviršiniai skaičiai“) muzikos garsais apibrėžiama perviršinių skaičių teorija. Pjesėje
„Euler’s Harmonies“ („Eulerio harmonija“) pristatoma matematinė Leonhardo Eulerio (1707–
1783) harmonijos teorija. Pjesės „Pascal’s Triangle“ („Packalio trikampis“) garsais atkuriama
XVII a. matematiko ir filosofo Blaise’o Pascalio (1623–1662) trikampis, o pjesėje „Eratosthenes
Sieve“ („Erastoteno sietas“) muzikos garsais perfrazuojamas vieno žymiausių senovės Graikijos
matematikų, astronomo, geografo Erastoteno (gr. Eρατοσθένης; 276–194 pr. Kr.) pasiūlytas
pirminių skaičių atrankos metodas.
96
Rekursiškumas, arba iteracija, – ankstesnių elementų, jų kombinacijų sugrąžinimas. Plačiau
apie L-sistemą skaityti priede „Matematinių reiškinių paaiškinimai“, p. 217.
97
„Studies for player piano“ buvo kuriamos nuo XX a. penkto dešimtmečio pabaigos iki dešimtojo
dešimtmečio vidurio. Iš viso Conlonas Nancarrowas užrašė apie 60 studijų, dauguma skirtos vienai
pianolai. Studijos Nr. 39–41, 43 ir 44 skirtos dviem pianoloms, Nr. 30 – preparuotai pianolai.
98
Cit. iš Conlon Nancarrow: Selected Studies for player piano (Soundings 4), ed. Peter Garland,
Berkeley: Sounding Press, 1977, p. 25.
		
A Long Letter			
Ilgas laiškas
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

the musiC			
yOu make			
isN’t			
Like			
any Other:			
thaNk you.			
oNce you			
sAid			
wheN you thought of		
musiC			
you Always			
thought of youR own			
neveR		
Of anyone else’s.		
that’s hoW it happens.		

Muzika,
kurią tu rašai,
nėra
panaši
į kitų.
Ačiū tau.
Kartą tu
pasakei:
galvodamas apie
muziką
tu visada
galvoji vien tik apie savo muziką,
niekada
apie niekieno kito.
Tai štai kaip tu rašai.
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Etiudai suskirstyti į tris knygas: pirmąją sudaro etiudai Nr. 1–6, antrąją – Nr. 7–14 ir trečiąją –
Nr. 15–18.
100
Etiudas Nr. 2, dedikuotas kompozitoriui Pierre’ui Boulezui, iš pirmos etiudų knygos „Études pour
piano“, sukurtos 1985 m.
101
Etiudas Nr. 6 iš pirmos etiudų knygos, jo pavadinime įprasmintas nuo 1956 m. Lenkijoje
organizuojamas modernios muzikos festivalis „Varšuvos ruduo“, ilgą laiką buvęs vienintelis toks
renginys Vidurio ir Rytų Europoje; etiudas dedikuotas kompozitoriaus draugams lenkams (pranc.
à mes amis Polonais). Paulas Griffithsas mano, kad šiuo etiudu kompozitorius išreiškė solidarumą
lenkams dėl „rizikingos politinės ir ekonominės Lenkijos padėties“ (Griffiths / Ligeti, 2001, p. 694).
102
Etiudas Nr. 4 iš pirmos etiudų knygos, dedikuotas vokiečių pianistui Volkeriui Banfieldui.
103
Etiudas Nr. 1 iš pirmos etiudų knygos, dedikuotas Pierre’ui Boulezui.
104
Penki elementai iš viso gali būti sudėstyti į 120 skirtingų variantų vadovaujantis junginių principu
1 x 2 x 3 x 4 x 5, tad iš viso gauname 120 gretinių.
105
Kompozicijoje nuo kiekvieno garso susidarančių sąskambių kiekį lėmė skaičių sekos iš Pascalio
trikampio (XVII a.) principas. Šis trikampis sudaromas taikant formulę
arba
kiekvienas elementas gaunamas sumuojant du virš jo esančius elementus.

ir t. t.
Tai ryškiausia žvaigždė (gr. Σείριος – švytintis, kaitrus), kuri taip pat yra Didžiojo Šuns žvaigždyno
(Canis Major) dalis.
107
Nustatyta, kad Žemės ašis apie ašį apsisuka per 24 000 metų (tai yra vadinamoji precesija),
kuriuos astrologai dalija į dvylika laiko atkarpų po 2000 metų, skirtų kiekvienam Zodiako ženklui, į
kurį tuo metu būna atgręžta Žemės ašis.
108
Kompozitoriaus Zodiako ženklas Skorpionas ir gimimo diena – 1948 11 02.
109
Kompozitoriaus žmonos Zodiako ženklas – Žuvų ir Avino sankirta, gimimo data 1950 03 21.
110
Šis ciklas kompozitoriaus kūryboje nurodomas kaip ketvirtoji dalis „Makrokosmosas Nr. 4“ iš
serijos pasaulio sandaros tema vienijamų ciklų „Makrokosmosas“ (pirmieji du „Makrokosmosas
Nr. 1“ ir „Makrokosmosas Nr. 2“ parašyti fortepijonui, trečiasis „Music for a Summer Evening“
(„Vasaros vakaro muzika“) – dviem fortepijonams ir perkusiniams).
111
Styginių kvartetas Nr. 2, sukurtas Pendereckio užsakymu festivaliui „Varšuvos ruduo“.
112
Intriguoja šio lotyniškojo kvadrato galimybės ir tuo, kad iš visų palindrome naudojamų raidžių
S, A, T, O, R, E, P, N sudaromas žodžių junginys „Pater noster“, išdėstytas į graikiškąjį kryžių (lot.
crux immissa quadrata – kryžių sudaro dvi vienodo ilgio linijos, susikertančios per abiejų centrą),
kurio kraštuose lieka po dvi raides A ir O, simbolizuojančias pradžią ir pabaigą („alfa“ ir „omega“):
106
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Detali šio kūrinio analizė atlikta monografijos autorės magistro darbe „Konstruktyvinės ir
simbolinės skaičiaus funkcijos XX a. muzikoje“ (Povilionienė, 2003) ir publikuota straipsnyje
„Music Composition as a Numerical Construction. The Projections of Magic Number Quadrates
and Dimensions of Ziggurat Pyramids in the Composition Ziqquratu (1998) by Šarūnas Nakas“
(Povilionienė, 2006).
114
Ciklo pjesių pavadinimai: I „Regard du Père“ („Dievo Tėvo žvilgsnis“), II „Regard de l’Étoile“
(„Žvaigždės žvilgsnis“), III „L’échange“ („Pasikeitimas“), IV „Regard de la Vierge“ („Mergelės
žvilgsnis“), V „Regard du Fils sur le Fils“ („Sūnaus žvilgsnis į jį patį“), VI „Par Lui tout à été
fait“(„Ir viskas per jį buvo sukurta“), VII „Regard de la Croix“ („Kryžiaus žvilgsnis“), VIII „Regard
des hauteurs“ („Aukštybių žvilgsnis“), IX „Regard du Temps“ („Laiko žvilgsnis“), X „Regard de
l’Esprit de joie“ („Džiaugsmo dvasios žvilgsnis“), XI „Première communion de la Vierge“ („Pirmoji
Mergelės komunija“), XII „La parole toute puissante“ („Visagalis žodis“), XIII „Noël“ („Kalėdos“),
XIV „Regard des Anges“ („Angelų žvilgsnis“), XV „Le baiser de l’Enfant-Jésus“ („Kūdikėlio Jėzaus
pabučiavimas“), XVI „Regards des prophètes, des bergers et des Mages“ („Pranašų, piemenų
ir Trijų karalių žvilgsnis“), XVII „Regard du silence“ („Tylos nebylus žvilgsnis“), XVIII „Regard de
l’Onction terrible“ („Bauginantis patepimo žvilgsnis)“, XIX „Je dors, mais mon cœur veille“ („Aš
miegu, o mano širdis budi“), XX „Regard de l’Église d’amour“ („Meilės bažnyčios žvilgsnis“).
115
Pranc. par Lui (le Verbe) tout a été fait (paaiškinimą skliausteliuose pateikė kompozitorius).
116
Šis ciklas – tai ištisa Messiaeno leitmotyvų, vadinamųjų Thèmes, sistema. Kompozitorius
patsai išrašė temų pavadinimus: „Thème de Dieu“ („Dievo tema“), „Thème de l’étoile et de la croix“
(„Žvaigždės ir kryžiaus tema“), „Thème de l’amour mystique“ („Mistinės meilės tema“), „Thème
d’accords“ („Akordų tema“), „Thème de danse orientale et plain chantesque“ („Rytų šokio ir choralo
tema“), „Thème de joie“ („Džiaugsmo tema“) ir „1er Thème“ („Pirmoji tema“, paskutinėje ciklo dalyje
kompozitoriaus sureikšmintas motyvas).
117
Dar Bachas savo paties pavardės garsinio kodo b–a–c–h struktūroje įžvelgė kryžiaus kontūrus,
šis motyvas sutinkamas itin sakraliose baroko kompozitoriaus kūrinių vietose.
118
Teigiama, kad Stockhausenas reikšmingus sutapimu laikė tai, kad jo 49-asis gimtadienis yra
1977 m., nes 49 yra skaičiaus 7 kvadratas (Wager, 1998, p. 88).
119
Muzikantai italų kalba garsiai monotoniškai skaičiuoja iki trylikos (it. tredeci) operos „Donnerstag,
Luzifers Traum“ („Ketvirtadienis, Liuciferio sapnas“) padaloje „Examen“ ar operos „Samstag“
(„Šeštadienis“) padaloje „Luzifers Abschied“ („Liuciferio atsisveikinimas“).
120
Lietuvių folklore 7 aptinkamas kaip septynių tiltų simbolis, kosmologinėje sandaroje įprasmina
dangiškąją sferos harmoniją sudarančias planetas, krikščioniškoje numerologijoje – 7 Šventosios
Dvasios dovanų, 7 mirtinų nuodėmių (arba 7 Dievo rūstybės taurių), 7 Stebuklų simbolis (kitos
skaičiaus 7 krikščioniškosios prasmės: 7 stebuklai; Tikėjimas, bažnyčia; Apokalipsė; skaistumo,
nekaltumo skaičius – 7 dorybės; Paslaptingasis skaičius; Ramybė po kūrimo dienų; 7 Jokūbo
tarnystės metai; Kristus šeštą dieną buvo nukryžiuotas, septintą palaidotas, o aštuntą dieną
prisikėlė ir amžiną džiaugsmą visiems aplinkiniams suteikė ir pan.).
121
Siekdama smuikų grupę sudaryti iš septynių atlikėjų, aštuntąjį smuiką kompozitorė sąmoningai
perkelia prie kitų instrumentų ir sugrupuoja su altais, violončelėmis ir kontrabosu, taip sudarydama
antrą septynių partijų grupę – 1 smuikas + 3 altai + 2 violončelės + 1 kontrabosas.
122
1935 m. balandžio 22 d. mirė Bergo artimų draugų duktė Manon Gropius. Beje, paskutiniame
puslapyje įrašyta kūrinio baigimo data – 1935 m. liepos 23 d., skaičiaus 23 įtaka taip pat matoma
antroje Koncerto dalyje – ją sudaro 230 taktų, tempo nuorodą žymi skaičius 69 (23 x 3 = 69).
Koncerto eskizų paraštėse užrašyti skaičiai 10, 28. Kiekvieną svarbią Koncerto atkarpą Bergas
pradeda arba baigia taktu, kurį galima padalyti iš 10, 23 ar 28.
123
Vok. – Angelo atminimui.
124
Remiamasi Walsho anotacija Crumbo autorinės kompaktinės plokštelės buklete (Works by
George Crumb, CD „New World Records“, 1987).
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Crumbo komentarai pateikiami „Juodųjų angelų“ garso įrašo buklete (Kronos Quartet: Black
Angels, CD „Nonesuch“, 1990).
126
Schema sudaryta remiantis kūrinio partitūra (George Crumb: Black Angles (Images 1). Electric
String Quartet, New York: C. F. Peters Corporation, 1970).
127
Detali Crumbo „Black Angels“ analizė atlikta monografijos autorės magistro darbe (Povilionienė,
2003) ir paskelbta straipsnyje „Technologinis ir simbolinis skaitmens konstruktyvizmas George’o
Crumbo „Black Angels“ ir György Ligeti „Etudes“ (Povilionienė, 2004).
128
Šia muzikine kompozicija Cage’as papildė penkiolikos kompiuterinių piešinių ir graviūrų ciklą
„Where R = Ryoanji“.
129
Pagal John Cage: Ryoanji, Henmar Press, 1983, p. 2.
130
Skaičius 75 aptinkamas ir Rioandži akmenų sodo matmenų interpretacijoje – pagal japonišką
matų sistemą sodo plotas yra lygus 75-iems tsubo (Japonijoje naudojamas ploto vienetas 1 tsubo
lygus 3,30 m2).
131

Kad Čiurlionis muzikoje naudojo abėcėles, originalius kriptografinius simbolius, yra patvirtinę
ne vienas kompozitoriaus kūrybos tyrinėtojas (Vytautas Landsbergis, Jadvyga Čiurlionytė, Gražina
Daunoravičienė, Darius Kučinskas ir kt.), tai liudija ir paties kompozitoriaus 1906 m. rankraščiuose
išlikusi raidžių ir muzikos garsų atitikmenų abėcėlė (rankraštis Čm–21, p. 260) ar jo muzikinis
parašas, rodantis kaip rankraštyje „gimsta“ būsimosios kompozicijos idėja (rankraštis Čm–6, p. 411).
Išsamūs semantiniai kelių Čiurlionio tapybos darbų, eskizų, rankraščių tyrimai, grafikos darbelyje
„Kompozicija“ (1909, SČf) atskleistas ornamentuose slypintis šifras – subtili dedikacija Sofijai – bei
Fugos in b grafinė ir numerologinė analizė paskelbta autorės mokslo studijoje „Čiurlionio autografo
ir dedikacijos tyrimai. Fuga in b: struktūrinė ir semantinė analizė“ (Povilionienė, 2013).
132

Tokį patį fugos temos ritmo skaidymą į dvi dalis įžvelgia ir Venckus (Venckus, 2000, p. 178),
tačiau jis nekalba apie pirmosios pusės simetriškumo tendenciją.
133
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Grigaliaus kalendorius (dar vadinamas naujuoju stiliumi) Lietuvoje buvo naudojamas iki XIX a.
pradžios, kai Rusijos imperija įvedė Julijaus kalendorių (senuoju stiliumi). Pastarasis Lietuvoje
galiojo iki Pirmojo pasaulinio karo, paskui grįžta prie naujojo stiliaus. Julijaus kalendorius nuo
naujojo stiliaus XIX a. atsiliko 12 dienų, XX a. – 13 dienų.
134
Pagal Alleno Forte’o aibių teoriją kompozicijos struktūrą galima suvesti į skaičių sekas, seto
analizės (angl. set-theory analysis) teorijos kūrėju laikomas kompozitorius Miltonas Babbittas.
135
Tokį muzikos kūrinio vizualizacijos principą savo tyrimuose taiko, pavyzdžiui, Alexanderis R.
Brinkmanas ir Martha R. Mesiti (Brinkman & Mesiti, 1991), Roy Howatas (Howat, 1983), Pozzi
Escot (Escot, 1999) ir kt.
136
Ciklą sudaro keturios instrumentinės pjesės: „Farsas“ fortepijoniniam trio (smuikui, violončelei
ir fortepijonui), „Monodrama“ violončelei solo, „Pastoralė“ smuikui solo ir muzikinė scena su teatro
elementais „Ritualas“ (instrumentiniam ansambliui ir šešioms merginų grupėms).
137
Iliustracija iš kūrinio partitūros (Jan Rokus van Roosendael: Rotations, Amsterdam: Donemus,
cop., 1988).
138
Kreivės pavyzdys pateiktas remiantis kūrinio partitūra (John Adams: China Gates for piano,
Associated Music Publishers (G. Schirmer, Inc.), 1983).
139
Cit. pagal Gumauskaitė, 2000, p. 65. Ši Saussure’o mintis pranašavo vieną iš struktūrinės
kalbotyros krypčių – generatyvinės gramatikos teoriją. Psichologijoje struktūralizmo apraiškos
pasireiškė kaip Gestaltpsychologie teorija, iškėlusi konstruktyvias proto savybes ir sąmonės
duomenų pagrįstumą ir teigusi, kad žmogaus protas ne paprastai atspindi realų pasaulį, o sutvarko
bei struktūrina elgesį ir suvokimą (Gumauskaitė, 2000).
140
Apie generatyvinę gramatiką plačiau žr. priedą „Matematinių reiškinių paaiškinimai“, p. 216.
141
Vengrų mokslininko biologo Aristido Lindenmayerio (1925–1989) vardu pavadintos L-sistemos
aiškina gyvųjų organizmų augimo modelius, kuriems būdingas rekursiškumas (plačiau žr. priedą
„Matematinių reiškinių paaiškinimai“, p. 214).
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Apie Chomsky’o gramatiką plačiau žr. priedą „Matematinių reiškinių paaiškinimai“, p. 216.
Nekonkretizuota notacija užrašyti Feldmano kūriniai: „Atlantis“ (1959), „Out of ‘Last Pieces’“
(„Po paskutiniųjų pjesių“, 1961), „In Search of an Orchestration“ („Orkestruotės paieškos“, 1967).
144
Kūrinys 1960 m. pritaikytas dviem fortepijonams.
145
Sąvokos „algoritmas“ etimologija siejama su graikų k. žodžiu arithmos (skaičius) ir IX a. uzbekų
kilmės arabų matematiko ir astronomo Muchammado ibn Musos al Chorezmio (Khwarizmi)
pavardės lotyniškąja forma Algorithmi (iš al Chorezmi). Chorezmio traktatas „Kitab al-Jabr valMukabala“ apie skaičiavimą indų skaičiais europietiškoje matematikoje įtvirtino vadinamąją
arabiškąją numeraciją (vėliau „al-Jabr“ imta interpretuoti kaip „algebrą“; pagal Cope, 2000, p. 1;
Supper, 1997, p. 63). Mokslininko pristatyta indų skaičių sistema po truputį įsitvirtino Europoje,
nors, anot Gerhardo Nierhauso, problemų dėl šios numeracijos priėmimo į europietišką pasaulį
sudarė numeracijoje esantis skaičius „0“, nes dar nuo Antikos laikų „0“ buvo interpretuojamas
kaip niekas, chaosas, o Aristotelio filosofijos įtakoje susiformavusi krikščioniškoji teologija taip
pat neigė tuštumos buvimą (Nierhaus, 2009, p. 14). Šis ~820 m. Chorezmio parašytas traktatas
1120 m. buvo išverstas į lotynų kalbą „Algorismi de numero Indorum“, autoriaus vardas užrašytas
Algorismus. Dar vienas traktatas, kuriame aptinkamas terminas algorismus, tai 1220 m. prancūzų
mokslininko Alexanderio de Villa Dei „Carmen de Algorismo“. Vėliau apsistota prie graikiškos
versijos algorithmus, reiškusios kontroliuojamos procedūros apibrėžimą (Nierhaus, 2009, p. 2).
Šiandien algoritmo sąvoka apibrėžiama kaip baigtinis taisyklių rinkinys arba operacijų sekos
aprašas apibrėžtam tikslui pasiekti (Technikos enciklopedija, Vilnius, 2000, t. I, p. 61).
Pavyzdžiui, algoritmo principas būdingas romėniškajai skaičių numeracijai, nes joje skaičiui
užrašyti naudojami keli simboliai, reiškiantys tam tikrų veiksmų seką. Gerhardas Nierhausas kaip
algoritminę procedūrą apibūdina ir Aristotelio loginės dedukcijos teoriją, nes pasitelkus logiką iš
prielaidų gaunami tam tikri rezultatai. Pavyzdžiui, pagrindinė prielaida – žmogus yra mirtingas,
antrinė prielaida – Sokratas yra žmogus, išvada – Sokratas yra mirtingas (Nierhaus, 2009, p. 16).
146
Modelis paremtas tikimybių principu, kai būsimų įvykių tikimybė priklauso nuo vieno ar kelių jau
praėjusių įvykių, lemiančių tolesnį procesą, vadinamą grandies eile (angl. Order). Pradiniam šio
proceso etapui būdingas aukštas neapibrėžtumo (nepastovumo, netikrumo) laipsnis, tolesniuose
priežastinių grandžių etapuose stiprėja tikrumas (numatymas).
Markovo grandinės teoriją sukūręs rusų matematikas Andrejus Markovas (1856–1922) mėgino
apibrėžti literatūrinės kalbos ypatumus. Analizuodamas Aleksandro Puškino poemą „Eugenijus
Oneginas“ jis nustatė, kaip ir kada Puškino tekste kartojamas tas pats balsis, kaip ir kada po vieno
balsio eina kitas balsis, kaip ir kada po balsio eina priebalsis (Ames, 1989, p. 175–176).
147
Noamui Chomskiui sukūrus lingvistinio, hierarchijos principu paremto modelio teoriją, po 1970ųjų muzikologijoje suaktyvėjo generatyvinės gramatikos tyrimai, jos principus imta taikyti muzikinės
struktūros analizei.
148
Pavyzdžiui, įvairias triukšmo (vadinamojo baltojo, rožinio ir kt.) formas tiriantys mokslininkai
Richardas F. Vossas ir Johnas Clarke’as nustatė, kad išanalizuotų įvairių epochų ir stilių muzikos
pavyzdžių garsumo ir dažnių pasiskirstymas atitinka 1/f triukšmo tankio spektrą (Voss & Clarke,1978).
149
Šis algoritmas dažnai tapatinamas su genetinių algoritmų teorija, nors bendrą jie turi tik
terminologiją, bet ne funkcionavimo principus (Nierhaus, 2009, p. 201). Ląstelinių automatų principas
artimesnis L-sistemos principams. Muzikai generuoti dažniausiai taikomi ne pagrindiniai ląstelinių
automatų principai (taisyklės), o grafinio reprezentavimo metodas – muzikinis kartografavimas, kai
ląstelės tam tikra tvarka juda tinklelyje (Nierhaus, 2009, p. 202).
150
Dirbtinių neuroninių tinklų algoritmai iš esmės naudojami muzikai komponuoti, o ne analizei. Anot
Nierhauso, galima pritaikyti tik kelis dirbtinių neuroninių tinklų tipus dėl šiems algoritmams būdingo
silpno apdorojimo pajėgumo (Nierhaus, 2009, p. 221). Minėtinos kelios kompiuterinės programos,
skirtos algoritminei muzikai generuoti panaudojant dirbtinių neuroninių tinklų principus – tai Hildo,
Feulnerio ir Menzelio programa HARMONET, generuojanti ir harmonizuojanti Bacho stiliaus
143
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melodijas, Mozerio programa CONCERT, pritaikyta Bacho choralams, liaudies melodijoms ir valso
stiliaus harmonizuotoms melodijoms kurti ir pan.
151
Anot Nierhauso, dirbtinio intelekto principai iš esmės tinkamiausi baroko stiliaus algoritminei
muzikai generuoti: melodijoms, jų keturbalsei harmonizacijai kurti, į programą įvesto cantus firmus
viršutiniams balsams sukurti ir pan. bei dažniausiai sąveikauja su kitais algoritmais, pavyzdžiui,
Markovo grandinės, generatyvinės gramatikos principais ir t. t. (Nierhaus, 2009).
152
Anot generatyvinės gramatikos analogų muzikos struktūrose tyrėjų, šio tipo analizė ypač tinka
etninės muzikos studijoms; taip buvo ištirtos gamelano, švedų folkloro, Pietų Afrikos vendų genties,
eskimų, indų muzikos tablai ir kitos struktūros; generatyvinės gramatikos principais mėginta
suklasifikuoti džiazo muzikos akordų sekas, improvizacijos logiką ir kito šio stiliaus parametrus
(Nierhaus, 2009, p. 100–107).
153
Granular synthesis – kompiuterinei muzikai generuoti taikomas garsų sintezės metodas,
operuojantis mikrogarsinėmis struktūromis, taikoma analogų, atrankos technika.
154
Verhulsto lygtis – tai matematiko Pierre François Verhulsto (1804–1849) sukurta matematinė
chaoso teorijos formulė, aiškinanti populiacijos augimo genetinį algoritmą.
155
Išraiška e : π (kur e – natūraliojo logaritmo pagrindas, dinamikos apskaičiavimams pasitelkiamas
skaičius, π – apskritimo ilgio ir skersmens santykis) dar užrašoma skaitmeniniu santykiu
2,7182818284... : 3,1415926536...
156
Drakono formulė priskiriama prie fraktalų ir yra išreiškiama c = – 0,123 + 0,745i.
157
Kitos Xenakio kompozicijos, paremtos Markovo grandinės logika, tai 1959 m. sukurtos
„Analogique A“ styginių orkestrui, „Analogique B“ sinusoidiniam skambesiui ir „Syrmos“ aštuoniolikai
styginių, 1962 m. baigta kurti „Morsima-Amorsima“ keturiems instrumentams.
158
Šis muzikos komponavimo metodas yra paremtas rumunų matematiko Dano Tudoro Vuzos
(g. 1955) kanonų teorija, t. y. ta pati melodinė atkarpa, motyvas išdėstomas keliuose balsuose
skirtingomis augmentuotomis, diminuotomis trukmėmis taip, kad visa linija būtų užpildyta be pauzių
(„skylių“) ir susikirtimų vertikalėje / dvejinimų.
159
Pastaruoju metu šiuolaikinės muzikos centre IRCAM atliekami kompiuteriniai persidengiančių
muzikinių kanonų konstravimo eksperimentai OMax, OpenMusic programomis (Lévy, 2011;
Johnson, 2011; Andreatta, 2011; Andreatta & Agon, 2009).
160
Moreno Andreatta prancūzų kompozitoriaus Lévy’o pjesę „Coïncidences“ orkestrui (1999)
nurodo kaip pirmą muzikos kompoziciją, sukomponuotą laikantis Vuzos kanonų dėsnių (Andreatta,
2011, p. 53).
161
Šią pjesę Thomas DeLio vadina muzikos kūriniu apie laiką, kuriam savita dialektinė laiko
koncepcija ir dviejų elementų – diskretaus (atskirto) ir nenutrūkstamo (ištisinio) kombinacija (DeLio,
1980), Evanas Jonesas atkreipia dėmesį, kad šioje kompozicijoje Xenakis garsiniais efektais išgavo
kraštutinumus – „nykumą, klaikumą, agresiją ar hiperaktyvumą“ (Jones, 2002, p. 73).
Vėliau „Nomos alpha“ buvo transkribuota į „Nomos gama“ (1968) 98-iems orkestro muzikantams,
„išbarstytiems“ po visą salę. Tokį orkestrantų išdėstymą, kompozitoriaus teigimu, lėmė „Nomos
alpha“ plėtojimo būdas, o orkestrinę „Nomos gama“ partitūrą Xenakis vadino „Nomos alpha“
apibendrinimu (Xenakis, 1992, p. 236).
162
Cit. pagal Iannis Xenakis: Nomos alpha, Boosey and Hawkes, 1964.
163
Lenkijoje gimęs matematikas Benoitas Mandelbrotas (g. 1924, jo tėvai gyveno Vilniuje) pagrindė
fraktalinės geometrijos teoriją ir siekė įrodyti, kad fraktalai aptinkami įvairių gamtos reiškinių ir objektų struktūrose. Dėl šio mokslininko atradimo tapo įmanoma matematiniais santykiais ir skaičiais
išreikšti, atrodytų, tokias „nematematiškas“, „negeometriškas“ formas kaip debesys, kalnai, medžiai
ir pan. Mokslininkas apibrėžė ir užrašė kraštinės vidurinės dalies prijungiama mažas juodas
lygiakraštis trikampis. Gautas žvaigždės fraktalų formavimosi formulę:
				
Z1 = Z02 + Z0
				
Z2 = Z12 + Z0
				
Z3 = Z22 + Z0 . . .

Fraktalas (lot. fractus – laužtas, sudužęs, suskilęs) – į save patį panašus geometrinis objektas,
kurio pagrindinės savybės nepriklauso nuo mastelio, tai yra fraktalo dalies padidintas vaizdas
panašus į viso fraktalo vaizdą (Technikos enciklopedija, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, 2000, t. I, p. 635). Paprasčiausi fraktalų pavyzdžiai – Kantoro aibė (iš tiesės vienetinio
ilgio išmetant vidurinį trečdalį, paskui iš likusių dalių išmetant po jų trečdalį ir t. t.), Koch snaigė
gaunama, prie kiekvienos lygiakraščio trikampio kraštinės brėžiant triskart mažesnį lygiakraštį
trikampį ir t. t. (plačiau apie fraktalus žr. priedą „Matematinių reiškinių paaiškinimai“, p. 199).
164
Kocho snaigė yra geometrinis objektas, kurį 1904 m. atrado švedų matematikė Helge von Koch.
Kocho snaigė konstravimas yra rekursinis procesas: 1) pradedama nuo bet kokio dydžio juodo
lygiakraščio trikampio, 2) kiekviena trikampio kraštinė dalijama į tris lygias dalis. Prie kiekvienos
formos objektas turi 12 kraštinių, 3) kiekvienai iš 12 kraštinių kartojamas tas pats dalijimo ir
mažo trikampio prijungimo veiksmas (Tannenbaumas & Arnoldas, 1995, p. 346). Kocho snaigės
sudarymui būdingas nuoseklus žingsnis – kiekviena trikampio kraštinė ____ keičiama į
:
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„Fractals“ parašytas dviem piccolo fleitoms, saksofonui, dviem fortepijonams, smuikui,
violončelei, marimbai, elektrinei ir bosinei gitaroms.
166
Lot. Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi (iš laiško
matematikui Christianui Goldbachui, 1712 m. balandžio 27 d., cit. iš Enrico Fubini, Bonnie J.
Blackburn: Music and Culture in Eighteenth-Century Europe: A Source Book, University of Chicago
Press, 1994, p. 16).
167
Angl. I presume this concentration of these two categories will change over time once more
accessible information is made available to non-scientist composers (Cope, 2008, p. xiii).
168
Angl. composer ir art composer (Nierhaus, 2009).
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Priedai
Matematinių reiškinių paaiškinimai
Skaičių progresijos
Fibonacci progresija, 2-osios eilės rekurentinė seka, užrašoma F1, F2, …, Fn.
Formulė Fn + 2 = Fn + 1 + Fn (n>0) rodo, kad progresijos n + 2 narys yra lygus dviejų prieš jį einančių
narių (n + 1 ir n) sumai. Sumavimo principas lemia, kad ši seka yra begalinė. Progresijai būdingas
pastovus gretimų skaičių santykis, jis žymimas α ir pavadintas aukso pjūviu arba auksine proporcija.
Fibonacci progresijos skaičiai: 1–1–2–3–5–8–13–21–34–55–89–144–233–377–610–987 ir t. t.
Dėl nuolatinio sumavimo principo, sujungiančio iš pirmo žvilgsnio tarpusavy nieko bendra neturinčius
skaičius, ši progresija ilgą laiką intrigavo ir žavėjo matematikus įvairiomis jos galimybėmis.
Matematikų pastebėjimu, manipuliacijoms šios progresijos skaičiais taikomos įvairios lygybės.
Pavyzdžiui, nuo pirmųjų narių lygybės F1 = F2 = 1 priklauso kitų Fibonacci skaičių sudarymas.
Lygybė F1 + F2 +...+ Fn = Fn + 2 – 1 rodo, kad, nuo pradžių sumuojant nesvarbu kokį Fibonacci narių
kiekį (n), rezultatas visada bus vienetu mažesnis už toliau per vieną narį esantį skaičių (n + 2) – 1,
t. y. sudėjus pirmus septynis Fibonacci narius 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13, rezultatas 33 yra vienetu
mažesnis už devintąjį (F7+2 yra F9) Fibonacci skaičių 34.
Lygybė Fn–1 x Fn+1 = Fn2 ± 1 rodo, kad, parinkus bet kuriuos greta esančius tris progresijos skaičius,
dviejų kraštinių skaičių sandauga visada vienetu mažesnė už vidurinio skaičiaus kvadratą. Pritaikę
formulę skaičiams 3, 5 ir 8 (3 x 8 = 52 – 1) ir sudauginę 3 ir 8 gauname 24, kuris yra vienetu
mažesnis už 52 (25).
Kitos Fibonacci progresijai būdingos lygybės:
		

F1 + F3 + ... + F2n – 1 = F2n

		

F2 + F4 + … + F2n = F2n + 1 – 1

		
		

F12 + F22 + … + Fn2 = Fn Fn + 1
Fn + m = Fn – 1 Fm + Fn Fm + 1 (n>1)

Kitos ypatybės: kas trečias Fibonacci skaičius dalijasi iš 2, kas ketvirtas – iš 3 ir pan.; susumavus
bet kokius greta einančius Fibonacci skaičius ir prie rezultato pridėjus antrąjį narį iš susumuotų,
gaunamas taip pat Fibonacci progresijos skaičius. Pavyzdžiui:
(F3 + F4 + F5 + F6 + F7) + F4 = Fn = (2 + 3 + 5 + 8 + 13) + 3 = 34
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Iš Fibonacci sekos išvedamos kitos dvi svarbios skaičių progresijos, išlaikančios tą pačią ypatybę –
kiekvienas kitas skaičius yra dviejų skaičių prieš tai suma. Tai Evangelijos skaičių seka ir Lucas’o
progresija.
Evangelijos skaičių seka, alegorizuojanti Evangelijos teksto šifravimą simboliniais skaičiais: 2–5–
7–12–19–31–50–81–131 ir t. t. (įdomu tai, kad pirmieji trys skaičiai 5, 7, 12 atitinka svarbius garsų
skalės rodiklius: 5 juodi klavišai, 7 balti, 12 chromatinių garsų, pentatonikoje 5 garsai, diatonikoje 7).

XIX a. prancūzų matematiko Edouard’o Lucas’o vardu vadinama Lucas’o progresija, kuri taip
pat remiasi Šventojo Rašto tekstu: 1–3–4–7–11–18–29–47–76–123 ir t. t. (apie šias progresijas
išsamiai rašoma p. 182–183).
Prie rekurentinių sekų, pasižyminčių vienu ar kitu narių sumavimo principu, priskiriamos ir antikinės
aritmetinė ir geometrinė progresijos.
Aritmetinė progresija yra 2-osios eilės rekurentinė seka. Jos antras narys didesnis už pirmąjį
tiek pat, kiek už jį didesnis trečiasis narys 0–2–4–6–8–10–12–14 ir t. t. Kaip tik aritmetiniu principu
pagrįstas paprastųjų / sveikųjų skaičių eilės 1–2–3–4–5–6–7 ir t. t. sudarymas.
Geometrinė progresija yra 1-osios eilės rekurentinė seka, joje pirmo ir antro skaičių santykis
yra toks pat kaip antro ir trečio, trečio ir ketvirto skaičių santykis ir t. t. Pavyzdžiui, skaičių eilė
1–2–4–8–16–32–64 ir t. t.

Skaičių eilės
Erastoteno eilė, sudaryta iš pirminių skaičių 2–3–5–7–11–13–17–19–23–29–31 ir t. t. Pirminiai
skaičiai neturi jokių tikrinių daliklių, išskyrus 1, ir yra dalijami iš 1 arba paties savęs. Visi pirminiai
skaičiai , išskyrus 2, yra nelyginiai (neporiniai). Pirminių skaičių seka ypatinga tuo, kad ji begalinė, nuolat atrandami nauji, seką papildantys pirminiai skaičiai. Pirminiai skaičiai dar vadinami Erastoteno
skaičiais graikų filosofo ir matematiko Erastoteno (~250 m. pr. Kr., apskaičiavo Žemės perimetrą)
garbei, nes šis matematikas pirmasis pateikė algoritmą, kaip nustatyti pirminius skaičius – tai
vadinamasis Erastoteno rėtis (angl. Erastothenes’ Sieve). Pirminių skaičių sąrašo pradžia:
		
2
3
5
7
11
13
17
		
19
23
29
31
37
41
43
		
47
53
59
61
67
71
73
		
79
83
89
97
101
103
107
		
109
113
127
131
137
139
149
		
151
157
163
167
173
179
181
		
191
193
197
199
211
223
227
		
229
233
239
241
251
257
263
Pirminių skaičių grupei priskiriami kai kurie Mersenne’o skaičiai. Tai matematiko ir fiziko Marino
Mersenne’o (1588–1648) garbei pavadinta skaičių eilė (beje, šis mokslininkas traktate „Harmonie
universelle“ išaiškino garso aukščio priklausomybės nuo virpesių dažnių dėsnį ir pastebėjo, kad
greta pagrindinio garso skamba keli papildomi virštoniai (obertonai) – taip jis nustatė primuosius
tris natūraliojo garsaeilio narius). Mersenne’o skaičių eilės nariai yra paprastieji teigiami skaičiai
pagal formulę 2n – 1, ją Mersenne’as išvedė ieškodamas pirminių skaičių. Pavyzdžiui:
21 – 1 = 2 – 1 = 1; 22 – 1 = 4 – 1 = 3; 23 – 1 = 8 – 1 = 7; 24 – 1 = 16 – 1 = 15 ir t. t.
Mersenne’o skaičių ypatybės: bet kuris Mersenne’o skaičius yra nelyginis, kai kurie Mersenne’o
skaičiai taip pat yra pirminiai. Taigi ne visi pagal formulę gaunami skaičiai yra pirminiai. Reikia
pastebėti, kad rekordiškai didelių pirminių skaičių paprastai ieškoma tarp Mersenne’o skaičių. Tad
pagal mokslininko pasiūlytą formulę atrasti pirminiai skaičiai dar vadinami Mersenne’o pirminiais
skaičiais. Mersenne’o skaičių eilės pradžia:
		
1
3
7
15
31
63
127
		
21 – 1 22 – 1 23 – 1 24 – 1 25 – 1 26 – 1 27 – 1
		
255
511
1023
2047
4095
8191
16383
		
28 – 1 29 – 1 210 – 1 211 – 1 212 – 1 213 – 1 214 – 1
Tobulieji skaičiai (lot. numerus perfectus, angl. Perfect numbers) – tai skaičiai, kurių daliklių
(išskyrus patį skaičių) suma lygi jiems patiems. Pavyzdžiui, skaičius 6, be savęs paties, turi 3
daliklius: 1, 2 ir 3, o jų suma lygi jam pačiam (1 + 2 + 3 = 6); tobulasis skaičius 28 lygus savo daliklių
sumai 1 + 2 + 4 + 7 + 14. Tobulieji skaičiai yra šie: 6, 28, 496, 8128, 33550336, 8589869056,
137438691328, 2305843008139952128 ir kt., pirmi keturi skaičiai buvo žinomi dar Antikoje.
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Skaičiai, kurių visų daliklių ir jų pačių suma yra už juos didesnė dukart ar triskart, vadinami
multitobulaisiais skaičiais. Pavyzdžiui, 6 yra dukart tobulas, nes 1 + 2 + 3 + 6 = 12 = 2 x 6, o 120
triskart tobulas, nes:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 20 + 24 + 30 + 40 + 60 + 120 = 360 = 3 x 120.
Netobulieji skaičiai (lot. numerus indigens, numerus deficiens, numerus imperfectus, minus
habens, angl. Imperfect numbers) – tai skaičiai, kurių daliklių (išskyrus patį skaičių) suma
yra mažesnė už jį patį. Pavyzdžiui, skaičius 4, be savęs paties, turi du daliklius 1 ir 2, jų suma
yra mažesnė 1 + 2 = 3 < 4; taip pat ir skaičiaus 8 daliklių 1, 2 ir 4 suma mažesnė už patį 8:
1 + 2 + 4 = 7 < 8 ir t. t. Kiti netobulieji skaičiai:
2, 4, 8, 9 (1+3), 10 (1+2+5), 14 (1+2+7), 15 (1+3+5), 16 (1+2+4+8), 21 (1+3+7), 22 (1+2+11) ir t. t.
Perviršiniai skaičiai (angl. Abundant numbers) – tai skaičiai, kurių daliklių (išskyrus patį skaičių)
suma yra didesnė už juos pačius (dar šie skaičiai vadinami besaikiais, perdėtais). Pavyzdžiui,
skaičius 12, be paties savęs, turi 6 daliklius: 1, 2, 3, 4, 6, jų suma didesnė už jį patį, nes:
1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 > 12.
Perviršiniai skaičiai: 12, 18, 20, 24, 30, 36 ir t. t. Įdomu, kad perviršinių būna ir nelyginių skaičių
(pirmas nelyginis perviršinis skaičius yra 945), o kiekvienas už skaičių 20161 didesnis natūralusis
skaičius yra dviejų perviršinių skaičių suma.

Matematikos sąvokos
Algoritmas – sąvoka kildinama iš IX a. uzbekų kilmės arabų matematiko ir astronomo Muchammado
ibn Musos al Chorezmio vardo lotyniškosios formos Algorithmi iš al Chorezmi, šio mokslininko
traktatas „Kitab al-Jabr val-Mukabala“ europietiškoje matematikoje įtvirtino arabiškuosius skaičius.
Vėliau „al-Jabr“ imta interpretuoti kaip „algebra“ (Cope, 2000, p. 1; Supper, 1997, p. 63). Pradinė
termino algorism reikšmė buvo arabiškoji arba dešimtainė skaičių sistema (Burns, 1994, p. 2).
Šiandien algoritmas reiškia baigtinį taisyklių rinkinį arba operacijų sekos aprašą apibrėžtam tikslui
pasiekti (Technikos enciklopedija, I t., Vilnius, 2000, p. 61).
Chomsky’o gramatika (angl. Chomsky grammar) – amerikiečių kalbininko Noamo Chomsky’o
(g. 1928) generatyvinės gramatikos teorija apie kalbos sakinių formulavimo principus. „Generatyvinė
gramatika tiria, kaip iš elementaraus imanentinio branduolio pagal tam tikras taisykles generuojami
(kuriami) konkretūs variantai: iš žodžio – išvestiniai žodžiai, iš elementarios frazės – išplėstiniai ir
sudėtiniai sakiniai“ (Gumauskaitė, 2000, p. 24). Šia gramatika paremta L-sistemos logika (žr. toliau).
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Fraktalai (lot. fractus – sudužęs, suskilęs) – terminą XX a. aštuntojo dešimtmečio viduryje
pasiūlė Benoitas Mandelbrotas (1924–2010), norėdamas apibūdinti sudėtingos struktūros iš ypač
smulkių detalių sudarytas figūras, randamas daugelyje gamtos objektų. Fraktalų bendras bruožas
yra simetrija, sudarymui naudojama rezultatų grąžinimo taisyklė. Minėtini fraktalai – medis /
dendritas, Kocho snaigė, kvadratų fraktalai, Sierpinskio trikampis ir kilimas, Mengerio kempinė ir
kt. Pavyzdžiui, dendritas sudaromas prie kiekvienos šakos prilipdant dvi mažesnes šakas. Kocho
snaigės fraktalas sudaromas iš lygiakraščių trikampių, kai kraštines keičia pleištai; snaigės plotas
yra baigtinis, bet nuolat sudarinėjamas perimetras begalinis. Kvadrato kraštinės pakeitimas laužte
sudaro naują fraktalinę figūrą. Analogiški veiksmai taikomi Sierpinskio trikampiui ir kilimui sudaryti.
Mengerio kempinės fraktalas pradedamas sudaryti nuo kubo, kurį sudaro 27 mažesni kubai, iš
jų išimami 7 kubai – po vieną iš kiekvienos didžiojo kubo sienos ir centrinis kubas. Kiekvieną
kitą kubą taip pat sudaro 27 mažesni kubai ir t. t. Fraktalams priskiriamos dinaminės sistemos
(pavyzdžiui, Chipo fraktalas, Gingerbreadmano fraktalas, Henono fraktalas, poliarinis fraktalas,
Lorenzo fraktalas ir kt.), kompleksiniai planai (Mandelbroto grupė, Fibonacci fraktalas, Lambdos
fraktalas, Newtono fraktalas, Voratinklio fraktalas ir kt.).

Dendritas

Kocho snaigė

Sierpinskio trikampis ir kilimėlis

Kvadrato fraktalai

Mengerio kempinė

L-sistema (angl. L-system, Lindenmayer-system), pavadinta vengrų biologo Aristido Lindenmayerio (1925–1989) vardu. Šis mokslininkas 1968 m. sukūrė formaliąją kalbą / užrašymą,
kuria aiškino augalų ląstelių augimo, formavimosi elgseną, augalų augimo procesus. L-sistema
naudojama fraktalams paaiškinti. Jos principas – rekursiškumas, stygos / linijos kartojimas /
perrašymas (simboliai kartojami lygiagrečiai ir vienalaikiai), todėl L-sistemoje susiformuoja
savipanašios (angl. self-similar) formos, struktūros. Raidinis L-sistemos pavyzdys sudarytas iš
pasirinktų raidžių a ir b, kurios toliau keičiamos taip: a keičiama į b, b keičiama į ab. Simbolis, kuriuo
pradedama eilė, vadinamas aksioma. Pastebėta, kad susidarančios grandinės simbolių daugėja
Fibonacci progresijos principu, nes raidžių kiekvienoje naujoje linijoje (arba linijos ilgis) yra dviejų
linijų prieš tai suma. Pavyzdžiui, 6-os eilės raidžių grandinė bababbab susidaro sujungus prieš tai
esančias 4-ą ir 5-ą grandines bab + abbab.

ir t. t.
L-sistema taikoma linijoms brėžti pagal tam tikrą algoritmą. Taip susidaro kreivės ir jų iteracinės
(atsikartojančios) struktūros, pavyzdžiui, Peano kreivė, Hilberto kreivė.
Peano kreivė (angl. Peano curve) pavadinta italų matematiko Giuseppe’s Peano (1858–1932)
vardu. Tai formulė, pagal kurią nariai X ir Y keičiami tam tikru kompleksu:
X → XFYFX+F+YFXFY–F–XFYFX
Y → YFXFY–F–XFYFX+F+YFXFY, kai aksioma X, posūkio laipsnis δ (delta) = 90º.
F nurodo žingsnio ilgio vienetą (viena raidė F = 1, FF = 2 ir t. t.), pliuso ženklas (+) žymi 90º
posūkį laikrodžio rodyklės kryptimi, minuso ženklas (–) žymi 90º posūkį prieš laikrodžio rodyklę.
Kreivės grafiko konstravimo principas: X keičiama į XFYFX+F+YFXFYF–F–XFYFXF, Y keičiama į
YFXFYF–F–XFYFXF+F+YFXFYF.
Grafinė Peano kreivės išraiška (pavyzdyje matyti, kad susidaro tarpusavy panašios iteracijos):
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Hilberto kreivė (angl. Hilbert curve) pavadinta vokiečių matematiko Davido Hilberto (1862–1943)
vardu. Tai formulė, kurios aksioma: posūkio laipsnis δ (delta) = 90º, X keičiamas į –YF+XFX+FY–,
o Y keičiamas į +XF–YFY–FX+. Grafinė išraiška:

Skaičių simbolių katalogas
Sudarant katalogą buvo vadovautasi šiais šaltiniais: Endres & Schimmel, 1984; Gravenhorst,
1995; Kee, 1988; Lobanova, 1994 (autorė rėmėsi Werckmeisterio traktatais „Musikalisches SendSchreiben“, 1700, ir „Musikalische Paradoxal-Discourse“, 1707); Losev, 1988 (autorius rėmėsi
Jamblicho traktatu „Theologoymena arithmeticae“); Meyer & Suntrup, 1987; Tatlow, 1991; Walther,
1732; Wurm, 1984.
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Skaičius 1
1. Vienatinis Dievas – Visatos Kūrėjas.
2. Pirmasis Švč. Trejybės narys.
3. Vienas pasaulis, viena tiesa, viena krikščioniška bažnyčia.
4. Iš dešimties raupsuotųjų tik vienas atėjo
Dievui pagarbos išreikšti.
5. Pradžia, šaltinis ir visų kitų skaičių ištakos.
6. „Vienetas“ iš tikrųjų joks skaičius, tai skaitmens principas, nedaloma visuma kaip abstrakcija, pirminė tikrovės materija.
7. Absoliutas, aprėpiantis pradžią, vidurį ir pabaigą.
8. Priklauso Zarlino teorijos tobulųjų skaičių
sekai: 1, 6, 28, 496, 8128, 130816.
9. Remiantis Jamblichu, šis skaičius yra aukščiau už abu pradus jin ir jan, yra ir vienu,
ir kitu bei išlaiko abiejų pradų kategorijas.
Vieneto sinonimais Jamblichas nurodo
esmę (oysia) ir pirmavaizdį (paradeigma).

10. Unitas arba unisonus, iš kurio kyla visi konsonansai ir disonansai.
11. Harmonija, vieniu paremta tvarka, kūrimo
grožis.
12. Vienetas kaip ratio prieš dvejeto sensus.
Skaičius 2
1. Senasis ir Naujasis Testamentai.
2. Amžinasis žodis „Dievas Sūnus“.
3. Kristaus dvilypumas – žmogus ir Dievas.
4. Antrasis Švč. Trejybės asmuo.
5. Išsiskyrimo skaičius (nes Dievas apsireiškė per savo sūnų, kuris per jį patį į amžinybę atėjo, per Kristų dabar Dievo vardas
šventas).
6. Angelų skaičius (serafimai turi 6 sparnus).
7. Antrą dieną įvyko pirmasis padalijimas ir
išsiskyrimas, nes vanduo ir žemė atskirta
buvo.
8. Viduramžiškas musica mundana ir musica
humana simbolis.

9. Susipykimo, ginčų, pasidaljimo, šsiskyrimo,
nesantaikos, vaidų, nesutarimų, kolizijų
pradžia. Piktnaudžiavimo, prieštaravimo
simbolis.
10. Remiantis Jamblichu, tapsmas, augimas,
judėjimas, tąsa, neapibrėžtumas, jungtis –
kaip priešinimas absoliučiam vieniui.
11. Dvejetas kaip sensus prieš vieneto ratio.
Skaičius 3
1. Švč. Trejybė.
2. Šventoji Dvasia.
3. Kaip Dur ir moll, taip dieviška ir žmogiška
mūsų tarpininko Jėzaus Kristaus prigimtis.
4. Kristaus prisikėlimas.
5. 3, 13, 31, 131 ir t. t. – TRI-UNITAS idėja.
6. Dangaus skaičius.
7. Jis yra pirmas šventasis skaičius, turintis
pradžią, vidurį ir pabaigą.
8. Skaičius „2“ skiria, o skaičius „3“ jungia.
9. Trys matmenys – matas, vieta ir laikas, taip
pat aistra, pyktis ir protas; fizika, logika ir
etika (pagal Isidorą iš Sevilijos).
10. Muzikoje tercija yra tobuliausias derinys.
11. Trejetas sumuoja vieneto ir dvejeto
reikšmes.
12. Sintezė, vidaus ir išorės sutapatinimas.
Skaičius 4
1. Pirmasis skaičius po dieviškojo trejeto, nuo
ketverto prasideda visas kūrybiškumas.
2. Dievo vardas biblinėse hebrajų ir graikų bei
lotynų kalbose rašomas iš keturių raidžių.
3. Keturi evangelistai (Evangelijos pagal Matą,
Morkų, Luką ir Joną).
4. Šviesa buvo sukurta ketvirtą dieną.
5. Gerų angelų ir dvasių simbolis.
6. Keturi kryžiaus taškai.
7. Kvadratas – pagal Apokalipsę Dangiškosios
Jeruzalės planas yra kvadratas.
8. Keturi žmogaus amžiai pagal Jamblichą.
9. Quadrivium – aritmetika, geometrija, astronomija ir muzika.
10. Keturkampis kauliukas yra pastovumo interpretacija.
11. Žemės simbolis.
12. Elementai – žemė, oras, vanduo ir ugnis.
13. Keturi temperamentai – melancholikas, cholerikas, flegmatikas ir sangvinikas.
14. Keturios vėjo kryptys, pasaulio šalys – rytai,
vakarai, šiaurė, pietūs.
15. Keturi metų laikai – pavasaris, vasara, ruduo
ir žiema.

16. Tetraktidė – pirmieji keturi skaičiai 1, 2, 3, 4.
Jų suma lygi tobuląjam skaičiui 10 (nemaišyti
su matematine tobulojo skaičiaus sąvoka):
1 + 2 + 3 + 4 = 10.
17. Pagal neopitagoriečius – žmogiškosios sielos ir muzikos harmonijos išraiška.
18. Harmonijos pagrindas, tonikos-dominantės
santykis.
Skaičius 5
1. Penkios Kristaus žaizdos (dėl to šis skaičius
šventas).
2. Penkios Mozės knygos (dėl to šis skaičius
reiškia įstatymą).
3. Penktąją dieną buvo sukurti žvėrys <...> su
penkiais pojūčiais, panašūs į žmones.
4. Žmogaus natūrali prigimtis (piktai netobulas
skaičius, bet gali būti šventas, jeigu dalijamas į 1 ir 4 ar 2 ir 3).
5. Jausmų skaičius.
6. Penki menzūrų santykiai (proportia dupla,
tripla, quadripla, sesquialtera, sesquitertia).
7. Penkios kalbos balsės.
8. Dvejeto ir trejeto suma.
9. Vyriškojo dvejeto ir moteriškojo trejeto pradų
visareikšmė jungtis.
10. Remiantis Jamblichu, ketvertas – kūnas, o
penketas – kūnas su jam įkvėpta gyvybe,
gyvas organizmas.
Skaičius 6
1. Šešios pasaulio kūrimo dienos, sudvasintas
kūrimo skaitmuo.
2. Kristus šeštą dieną buvo nukryžiuotas,
septintą palaidotas, o aštuntą dieną prisikėlė
ir amžiną džiaugsmą visiems aplinkiniams
suteikė.
3. Žvėries skaičius 666.
4. Dviguba trejukė.
5. Mundana perfecta (pasaulio tobulybės)
išraiška, nes 1 + 2 + 3 = 6.
6. Tobulasis skaičius, jis priklauso Zarlino teorijos tobulųjų skaičių eilei: 1, 6, 28, 496, 8128,
130816.
7. Tapatinamas su skaičiumi „9“ – pasaulio
gerovė.
8. Remiantis Jamblichu, šešetas – tai siela,
valdanti gyvą kūną (skaičių 5).
Skaičius 7
1. Septynios Šventosios Dvasios dovanos,
septyni stebuklai.
2. Kryžiaus simbolis.
3. Tikėjimas, bažnyčia.
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4. Apokalipsė.
5. Skaistumo, nekaltumo skaičius, septynios
dorybės.
6. Septynios mirtinos nuodėmės.
7. Ramybė po kūrimo dienų.
8. Septyni Jokūbo tarnystės metai.
9. Kristus šeštą dieną buvo nukryžiuotas,
septintą palaidotas, o aštuntą dieną prisikėlė
ir amžiną džiaugsmą visiems aplinkiniams
suteikė.
10. Skaičius egzistuoja dvasiniame prade 3 ir
kūniškajame prade 4, kurie vienas su kitu
sužieduoti. Arba dažnai išreiškiamas formule 3 + 4 = 7, simbolizuojančia kančią,
skausmą, sielvartą.
11. Septyni dangiškąją sferos harmoniją sudarantys judantys dangaus kūnai – Saturnas, Jupiteris, Merkurijus, Marsas, Venera,
Saulė, Mėnulis.
12. Lyra turi 7 stygas, 7 oktavos garsai.
Skaičius 8
1. Kristus šeštą dieną buvo nukryžiuotas, septintą palaidotas, o aštuntą dieną prisikėlė ir amžiną džiaugsmą visiems aplinkiniams suteikė.
2. Išganytoją giria aštuoni palaimintieji.
3. Tai atsinaujinimo ... apipjaustymo, kurį liepta
aštuntą dieną atlikti, skaičius.
4. Teisingumo skaičius.
5. Graikiško vardo ΙΗΣΟΥΣ (gr. – Jėzus, Ι – 10,
Η – 8, Σ – 200, Ο – 70, Υ – 400, Σ – 200)
suma yra 888.
6. Antikristo ir nusisukimo nuo Kristaus sugrąžintos malonės simbolis.
7. Mirties simbolis.
8. Dovydo arfa turėjo 8 stygas.
9. Aštuonios žvaigždžių sferos, aštuoni astronominiai ratai.
10. Pirmasis cubum arba corpus išraiškos skaičius. Antikoje – kosmoso darna ir harmonija.
Skaičius 9
1. Skaičiaus „trys“ kvadratas – ypatingas sustiprinimas.
2. Angelų choro skaičius.
3. Devintoje psalmėje pirmąkart pranešama
apie Antikristą.
4. Visų nelaimių ir mirties požymis.
5. 9-ą valandą Kristus mirė.
6. Rojaus raktas.
7. Pranašystės išsipildymas.
8. Šis skaičius turi Liuciferio, kuris laiko ugninį
kardą, figūrą.

9. Planetų sferų simbolis.
10. Trigarsio išraiška 1+3+5 – pasaulio harmonijos įkūnijimas.
11. Remiantis Jamblichu, tai oro – paslankaus,
dinamiškojo kosmoso skaičius.
Skaičius 10
1. 10 Dievo įsakymų.
2. Dešimtąja graikų abėcėlės raide prasideda
Kristaus vardas graikų kalboje.
3. Dovydas nurodė 10 giesmininkų, kurie stovėdami pagal 10 raidžių giedojo Hallelujah.
4. Antikinė koncepcija – Kosmoso idėja.
Skaičius 11
1. Kad vienuolika žvaigždžių nusilenkė Juozapui, tai reiškė vienuolika jo brolių.
2. Naujajame Testamente daug kalbama apie
11 mokinių.
3. Nusižengimas, įstatymų nesilaikymas. Nors
šis skaičius reiškia įstatymų nesilaikymą,
Išganytojas ateina, kai visos durys būna
užvertos.
4. Gailesčio, atgailos skaičius.
Skaičius 12
1. Tikrosios bažnyčios skaičius, jis remiasi 12
apaštalų skaičiumi.
2. Dangaus ženklai ... mėnesiai.
3. Absoliuti dorybė.
4. Grožybės dangiškoje Jeruzalėje sukūrimas.
5. Įmanoma dvylika YHWH vardo pakeitimų ir
perkėlimų.
6. 12 pustonių.
Skaičius 13
1. 13 dienų praėjus, kai gimė Kristus,
išminčiams iš Rytų pasirodė žvaigždė.
2. Juozapo sapnas: 13 virš jo palinkusių
dangaus šviesulių reiškia jo išaukštinimą,
pakylėjimą ateityje.
3. Vienas iš Švč. Trejybės simbolių (greta 3,
31, 131).
4. Netvarkingumas ir perteklius.
Skaičius 14
14-ą pirmojo mėnesio dieną mirė mūsų
viešpats Kristus už mus.
Skaičius 15
1. Skaičius 15 sudarytas iš 7 – Senojo
Testaento ir 8 – Naujojo Testamento
skaičių.
2. Saturno magiškasis simbolis.
Skaičius 16
1. 16 pranašų pranašavimus randame Senajame Testamente.

2. Tobulos išraiškos skaičius.
3. Magiškosios planetos – 16 Jupiteris, 25
Marsas, 36 Saulė, 49 Venera, 64 Merkurijus, 81 Mėnulis.
Skaičius 17
1. Gegužės 17 dieną prasidėjo nuodėmių tvanas.
2. Liepos 17 dieną Jeruzalės šventykla buvo
sudeginta antrą kartą, todėl šią dieną žydai
laiko nelaiminga.
3. Romėnai skaičių 17 laikė mirties skaičiumi,
nes iš šio skaičiaus raidžių sukeitimo gaunama mirtis VIXI.
Skaičius 18
10 įsakymų ir 7 palaiminimai, kartu jie atgailą
padaro veiksmingą.
Skaičius 19
Neturi jokios ypatingesnės paslapties, bet
yra pirminis skaičius.
Skaičius 20
Nelaimingas skaičius, nes tiek laiko Jokūbas
tarnavo ir Juozapas buvo parduotas.
Skaičius 21
1. Maloningas išklausymas, kaip ir dvidešimt
viena psalmė arba 3 savaitės, per kurias
Danielius pastebėtas meldžiantis.
2. 7 – tobulumo skaičius, 21 – trigubas septynetas.
Skaičius 22
Skaičių 10 ir 12 junginys arba 11-os sustiprinimas.
Skaičius 23
1. 23 lotynų abėcėlės raidės – Išmintis.
2. Šis skaičius vienas iš nelaimingųjų.
Skaičius 24
1. Pagyrimas, padėka ir liaupsinimas, todėl Apreiškime pastatytos aplink sostą 24 kėdės vyriausiems žyniams kaip nuoroda į 12 patriarchų ir 12 Naujojo Testamento apaštalų.
2. Graikų ir vokiečių abėcėlėse yra po 24
raides.
3. Senasis Testamentas turi 24 pagrindine kalba parašytas knygas.
4. 24 knygos sudaro judaizmo kanoną Tanakh.
Skaičius 25
Magiškosios planetos – 16 Jupiteris, 25
Marsas, 36 Saulė, 49 Venera, 64 Merkurijus, 81 Mėnulis.
Skaičius 26
Dievo vardo skaitmeninė išraiška kaip ir kiti
skaičiai 31, 112 (CHRISTUS), 45.

Skaičius 27
1. Naujojo Testamento knygų suma.
2. 27 hebrajiškos raidės.
3. Skaičių seka 1, 3, 9, 27 atrodo mistinė, pagal Platono „Timają“ tai sielos simbolis.
4. Triskart sustiprintas devynetas, taip pat
skaičiaus „trys“ kubas (33).
Skaičius 28
Tobulas skaičius, nes priklauso Zarlino teorijos tobulųjų skaičių sekai: 1, 6, 28, 496,
8128, 130816.
Skaičius 29
1. 29 Kristaus metai. Jono krikšto ir Naujojo
Testamento pradžia.
2. Aukso
centneris
buvo
perdirbtas
šventovėje.
Skaičius 30
Būdamas 30 metų, Ezechielis pradėjo
pamokslauti, 30 metų buvo pakrikštytas
Viešpats Kristus.
Skaičius 31
1. Vienas iš Trejybės simbolių (greta 3, 13, 131).
2. Skaitmens 26 atitikmuo.
Skaičius 33
1. 33 metus Kristus praleido žemėje.
2. Kristaus mirtis.
3. Šis skaičius Viduramžiais buvo knygos dalijimo į skyrius vienetas, matas.
Skaičius 35
Antikos traktatuose minimi reikšmingi skaičių
ketvertai:
1–2–3–4 ir 6–8–9–12
Iš skaičių 6, 8, 9, 12 sumos gauname skaičių
35, kurį Pitagoras pavadino harmoningu.
Skaičius 36
Magiškosios planetos – 16 Jupiteris, 25
Marsas, 36 Saulė, 49 Venera, 64 Merkurijus, 81 Mėnulis.
Skaičius 40
1. Šiame skaičiuje yra paslaptis dėl 10 įsakymų
ir 4 evangelistų santykio.
2. Viešpats Kristus šį skaičių palaimino.
Skaičius 42
42 berniukai, išjuokiantys Išganytoją… Kristus yra Išganytojas… Po 42 metų ateina du
lokiai Kespanas ir Titas, kurie piktuosius
vaikėzus pasmaugia.
Skaičius 43
Velykų – Šeštinių (Žengimo į dangų) skaitmeninio simbolio 40 ir Didžiojo Penktadienio
simbolio 3 suma.
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Skaičius 46
Pasaulio vargonų klaviatūra.
Skaičius 49
1. Sabato simbolis.
2. Septyneto kvadratas.
3. Magiškosios planetos – 16 Jupiteris, 25
Marsas, 36 Saulė, 49 Venera, 64 Merkurijus, 81 Mėnulis.
Skaičius 50
1. Nuodėmių atleidimo ir atpirkimo metai.
2. 50-ą dieną po prisikėlimo Kristus savo mokiniams pasiuntė Šventąją dvasią.
3. Dangiškosios Jeruzalės kvadratinio plano
proporcijų išraiškos simbolis.
4. Šv. Augustinas apie šį skaičių yra pasakęs:
„Tai kilnus ženklas, kurį laimina nemirtingumas, tai reiškia amžinybę.“
5. Amžinybės rato simbolis.
Skaičius 51
Trigubas Atgailos sustiprinimas, nes 51 išreiškiamas formule (10 + 7) x 3 = 50 + 1.
Skaičius 54
Dievo teismas.
Skaičius 60
1. Šis skaičius padalija dangų kaip apvalų
žiedą.
2. Saliamono šventyklos 60 elenų ilgis reiškia
dieviškų kūrinių tobulybę.
Skaičius 64
Magiškosios planetos – 16 Jupiteris, 25
Marsas, 36 Saulė, 49 Venera, 64 Merkurijus, 81 Mėnulis.
Skaičius 65
Gematrinis IEHOVAH vardo simbolis.
Skaičius 66
Skaičiaus 33 atitikmuo.
Skaičius 70
1. Septynių Šventosios Dvasios dovanų simbolis.
2. Psalmių knygą bažnyčios mokytojai taip
padalijo, kad 70 psalmių buvo pritaikyta
Senajam ir 80 – Naujajam Testamentui.
3. 70 reiškia Dievui priimtiną atgailą.
4. Gematrinis JESUS vardo sprendinys.
Skaičius 72
Į 72 kalbas buvo padalyta Babelio tauta.
Skaičius 75
Jausmų, žmogiškosios prigimties (sensibilis
naturae, insensiblisque) skaičius.
Skaičius 77
7 x 11 išraiška.

Skaičius 80
1. Juozapas, būdamas kalėjime 80 metų, aprūpino Egipto imperiją per badą.
2. Psalmių knygą Bažnyčios mokytojai taip
padalijo, kad 70 psalmių buvo pritaikyta
Senajam ir 80 – Naujajam Testamentui.
Skaičius 81
Magiškosios planetos – 16 Jupiteris, 25
Marsas, 36 Saulė, 49 Venera, 64 Merkurijus, 81 Mėnulis.
Skaičius 84
7 x 12 – tai Visagalis Dievas.
Skaičius 90
Nelaimingas skaičius, reiškia nelygybę,
širdgėlą ir liūdesį – tokias pat reikšmes turi
ir 9, 900.
Skaičius 100
1. 100 metų buvo statoma Nojaus arka ... tobulos krikščioniškos bažnyčios pavyzdys.
2. Tobula dorybė.
3. Kvadrato skaičius dviem būdais:
10 + 20 + 30 + 40 = 100 ir
1 (13) + 8 (23) + 27 (33) + 64 (43) = 100
Skaičius 112
Šiam skaičiui lygi CHRISTUS raidžių suma:
C3 + H8 + R17 + I9 + S18 + T19 + U20 + S18
Skaičius 131
Vienas iš Trejybės simbolių (3, 13, 31).
Skaičius 144
1. Golgota.
2. Skaičiaus 12 kvadratas.
Skaičius 150
Psalmių knyga.
Skaičius 152
Gematrinis MARIA (MAPIA) simbolis, šis
skaičius magiškojo kvadrato būdu siejamas
su Kristaus vardu (888 = Jėzaus simbolis):
1
5
2
8

5
2
1
8

2
1
5
8

8
8
8
8

Skaičius 200
Kaip ir skaičius 2, pastarasis interpretuojamas kaip pyktis, blogis (tai būdinga ir 20,
200, 2000 ir t. t.). Šie skaičiai niekada nenaudojami linksmiems dalykams nusakyti.
Skaičius 276
Šis skaičius yra daugybos 6 x 46 rezultatas.

Skaičius 300
Graikų abėcėlėje raidė T („Tau“), kurios
skaitmeninis ekvivalentas lygus 300, simbolizuoja kryžių.
Skaičius 318
Išganytojo simbolis, nes graikų raidės T (300) ir
JJ (Jesu Juva – 18) suma lygi šiam skaičiui.
Skaičius 365
Tiek metų eunuchas gyveno pasaulyje. Tiek
dienų pasaulis buvo apsemtas nuodėmių
tvano.
Skaičius 390
390 dienų Ezechielis gulėjo ant vieno šono,
išreikšdamas savo tautos įkalinimą.
Skaičius 430
Nuo kalbų suskilimo prie Babelio iki hebrajų
tėvo Hebero mirties praėjo 430 metų. Nuo
Abraomo pranašystės iki įstatymo praėjo
430 metų (215 x 2). Ir nuo įstatymo iki Dovydo patepimo aliejais, iki Betliejaus praėjo
430 metų.
Skaičius 444
Šventosios apeigos, nes:
37 (J. CHR) x 12 (apaštalų).
Skaičius 490
1. Tobulo atleidimo skaičius (Evangelija pagal
Matą, 18, 22).

2. Kiek savaičių per metus Angelas apreiškė
Danieliui iki Kristaus – 70 (490 metų).
Skaičius 496
Priklauso Zarlino teorijos tobulųjų skaičių
sekai: 1, 6, 28, 496, 8128, 130816.
Skaičius 500
Rami, taikinga tobulybė.
Skaičius 666
Žvėries skaičius.
Skaičius 720
720 giesmių Ut, re, mi, fa, sol, la giesmynas.
Skaičius 777
Viešpaties Kryžius.
Skaičius 888
Kristus pagal graikiškąją-bizantiškąją simboliką: graikiško vardo ΙΗΣΟΥΣ suma yra
888 (gr. – Jėzus, Ι – 10, Η – 8, Σ – 200,
Ο – 70, Υ – 400, Σ – 200).
Skaičius 1000
1. Visų skaičių pabaiga: todėl Kristus sako, kad
aš esu A ir Z, pradžia ir pabaiga, pirmasis ir
paskutinis.
2. Tūkstantis amžinas.
3. Skaičiaus 10 kubas.
Skaičius 1746
Susiliejimas, trys Vienatinio Dievo asmenys – Tėvas, Sūnus ir Šv. Dvasia.
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AUTHOR’S WORD
The conception of musica mathematica (Lat. – mathematical music/musical
mathematics) expresses the phenomenon of the intersection of two, seemingly,
radically different areas most accurately. In the sphere of musical research this
conception is in essence related to one of the trends of music – attributing the
theory of music to science – to the sphere of mathematica. In different epochs
the theory of music was classified as Lat. musica theorica/theoretica/contemplativa/speculativa/ arithmetica. It was directed towards the scientist armed with
academic knowledge who studied the esoteric secrets of music.
On the plane of European perception, this definition of the science of music
resulted from the Pythagorean conception based on the universal harmony of
numerical proportions. The Pythagoreans were the first to raise the issues of
uniting music and mathematics, sound and the number in European culture and
perceived music as an abstract sphere based on mathematical means. In the
Middle Ages, Boethius (c. 480–524/5), who considered this problem in his treatise De institutione musica (6th c.), placed music in the quadrivium of mathematical sciences thus continuing the position of the antique thinkers. The influence
of this position was also reflected in later treatises; for example, in the study of
the 13th century Musica speculativa secundum Boetium (1323) of the French
mathematician, astronomer, philosopher and music theorist Johannes de Muris
(1290–1351/5), who taught at the Sorbonne, or in the works of the 17th century
that were entitled musica mathematica. They are Musica mathematica by the
German physician, astronomer and mathematician Heinrich Brucaeus (1530–
1593) (Joachim Burmeister who prepared and published the treatise in 1609
named it “more comprehensively” – Musica theorica) or the study Dissertatio
mathematica de musica (1672) by Johann Christoph Wegelin (1650–1726) and
the mathematician and astronomer Julius Reichelt (1637–1717) who taught at
the University of Strasbourg. However, the source of musica mathematica that
was of special significance in that century was the treatise Musica mathematica
(1614) by Abraham Bartolus, which analysed, alongside different ways of tuning, the tuning of sounds proposed by Andreas Reinhard – dividing the Phrygian
scale into 48 equal parts as an analogue of cosmic proportions, and by his insights influenced later representatives of musical theory, for example, Johann
Mattheson’s (1681–1764) considerations about the relationships between music
and mathematics.
The idea of the art of sounds based on mathematics that is referred to by
Gioseffo Zarlino (1517–1590) as numerus sonorus or numerus in sono (Lat. –
sounding numbers) has been developed for centuries and is called perhaps the
longest lasting interdisciplinary dialogue with the original imprints of mathematicised composition of music in every epoch. It is especially concentrated in the
practice of composing contemporary music. Here the synthetic phenomenon
of music and mathematics plays a very important role acquiring an interdisciplinary trend of scientific research – the creation of music is characterised as a
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qualitatively new stage of contact between these spheres, which has markedly
expanded the boundaries of mathematical expression in music, integrated not
only the diversity of the phenomena of musical numerology (for example, ideas
about the nature of cosmological musical intervals or constructivism of numerical proportions and progressions, the application of combinatorics of music or
the creation of musical messages encoded in numbers, etc.) but also innovative
ideas in the sphere of mathematics and preconditions of musical and numerical
structures when mathematical laws of the theory of groups become “common
denominators”, the logic of Markov’s chains is interpreted as the law of melodic
processes, practices of tuning based on specific mathematical theories, algorithms generated by computer are implicated in the space of the sounds of music,
the process of composing is based on very formalised idioms of mathematical
nature. The factor of personality, the sign of creative exceptionality, is also very
pronounced in the current colourful creative panorama – modern composers
choose, manipulate and use mathematical technologies or traditionally determined semantics of musical numerology highly individually.
The examination of the wide expanses of musica mathematica expression that
has lasted for more than fifteen years, the aspiration to get to know and comprehend the wide issues of the interaction between art and science (or, between
two sciences) and the retrospective of historically formed numerological musical
traditions consistently brought the author to this monograph – the comprehensive
study in which it is sought to systematise the research methods of this phenomenon and to present the spread of diverse mathematical laws in the practice of
music composing in the 20th–21st century.
Versatile cases of the intersection of music and mathematics are presented in
three chapters gradually moving from philosophical and aesthetic considerations
about mathesis as the idea of universal beauty to practical studies of the implementation of this idea and the discussion of the interaction between music and
other kinds of art (architecture, painting, poetry or literature) by making use of
the common denominator – mathematics, and the expression of the modern attitude to a thousand-year long dialogue and innovations at the turn of the century.
Things in common between musica and mathematica that are being considered
show another peculiarity of the structure of the monograph – a dichotomous attitude to this phenomenon determined the generalisation of the traditions of mathematical techniques of earlier periods, their renewal in the music of the 20th–
21st century and modern innovations according to purely formal-constructive and
notional-symbolic ways of rendering musical compositions mathematical.
The monograph considers theoretical and compositional cases of contact between the composition of modern music and mathematics, the way it effects the
process of composing, what musical parameters are most optimal for mathematical implications, thereby what forms of specific mathematical procedures are introduced in contemporary compositional texts and how all that influences the
result of the latter – the musical composition. Systematic, structural and complex
methods of analysis are employed in the monograph. They were used in studying scientific material related to the compositional expression of numerological

manipulations, identifications of mathematical aspects or strategies for their implication; grouping and systemising documents of different epochs of philosophical
and compositional intersections of music and mathematics or defining the theoretical aspects of music in terms of mathematical equivalents; analysing selected
musical compositions, at the same time showing that rendering compositional
texts mathematical is not a mechanical and formal process.
Sixteen-year-long research that has resulted in the monograph is only a small
step in a thousand-year-long dialogue between music and mathematics. However, I am grateful to Prof. Gražina Daunoravičienė for having been directed to
go this way and for the invaluable insights and advice which I needed when going
deep into the space of musica mathematica, to my husband Girėnas Povilionis
for his support and patience and all the others who helped me with writing this
monograph.
Foreword.

Mathesis as the Philosophy of
the Beauty of Music
Most likely one of the answers to the question where vitality of the idea of interaction between music and mathematics, which spread more than two thousand
years ago and is developed in the modern world, lies is the perception that mathematics is the principal cause and source of the all-embracing beauty. The idea of
a mathematically substantiated world was developed as far back as antiquity and
attracted thinkers of this epoch by its expression. It was in line with the outlook
of the later epochs too: Galileo Galilei (1564–1642) called mathematics the ABC
by means of which God described the world,1 and the Hungarian mathematician
Paul Erdős (1913–1996) spoke about the imaginary divine book which contained
the most beautiful mathematical proofs. The following utterance is attributed to
Erdős: “Why are numbers beautiful? It’s like asking why Beethoven’s Ninth Symphony beautiful. If you don’t see why, someone can’t tell you. I know numbers
are beautiful. If they aren’t beautiful, nothing is.”2 The Russian philosopher Alexei
Losev (Алексeй Фёдорович Лoсев, 1893–1988) related the definition of beauty
to the number too. He stated that beauty was something “impersonal” – neither
spirit nor personality but an impersonal, non-qualitative structure – i.e. the number (or an atom, the initial structure, “the primary kernel”, “the clasp of the entire
construction”; see Losev, 1963, pp. 506–507 and Losev, 1999).
The aesthetised conception of mathematics as an expression of universal beauty determined not only philosophical considerations but also practical investigations, which were concentrated on searching for harmony hidden in the depths
of this science, the attempt to define what provided the possibility to refer to
mathematical processes as aesthetic and what made one mathematical proof
to be regarded as more attractive than another though both of them were correct because elegance and refinement were inseparable from mathematical
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calculations and made the latter something more than mechanical manipulations
with signs. For example, one way of proving a theorem can be characterised as
a dry theoretical operation, whereas another one can be defined as a manifestation of elegance in which every step of calculations is as though a process of the
work of art.3 Herbert E. Huntley who investigated the beauty of the Golden Section (Lat. Sectio divina – divine section) stated that the feeling of a scientist who
is proving a theorem is identical to admiring a masterpiece of art because this is
also creative work (Huntley, 1970, p. 76). According to the German musicologist
Heinrich Husmann, who turned attention to a particular interest in the number
that prevailed in antiquity and the admiration for the infinite possibilities of its manipulations, the ancient Greeks found arithmetic proportions less interesting than
harmonious relations between the numbers.4 This explains in part why mathematicians are intrigued by the irrational numbers, for example, the infinite fraction π,
which is as though beyond the powers of human perception, or the story about
the swift-footed Achilles who never catches up with the turtle.5
The attitude to mathematics as the art of the beauty of numbers that has prevailed since antiquity had an effect on the environment too: operations with numbers, regularities of symmetry and proportions have become beauty formulas
in different spheres of art. For example, beautiful in music is often perceived as
what is hidden “in the relation to mathematics” (Powel, 1979, p. 267), the logic of
the structure of music is often identified with the logic of a mathematical equation,
and a musical composition is defined as “a dramatically, passionately told mathematical story” (Hammel, 1997). Saint Thomas Aquinas’ (1225–1274) phrase deserves mention within this context too: “music, which studies the ratios of audible
sounds”,6 or the later statement by Gioseffo Zarlino’s (1517–1590) that “laws of
music are based on sciences of nature and numbers” made in Chapter 20 of the
first book of his treatise Le istitutioni harmoniche (1558) “On why music is subject
to arithmetic and is the intermediary between mathematics and nature”.7
The fundamental theory of the Russian philosopher and culturologist Aleksej
Losev stands out in philosophical considerations about the relation between music and mathematics. The art of sounds is clearly separated from music as a
physical or psychic phenomenon in that theory. According to Losev, “only ideal
relations of numbers can equal to the art of sounds” because the nature of music
and mathematics is sui generis. Alogical thinking, however, is characteristic of art
and it surpasses logical thinking of mathematics because mathematics is only
the construction of the number and speaks about the number in a logical way,
whereas music expresses the number artfully, it does an expressive and symbolic construction and reveals the artistic side of the number (Losev, 1999).
A non-accidental union of music and mathematics is also obvious in their fundamental commonalities. Both music and mathematics is articulated in the language
of symbols, “music is more than half-notes and stems jumping in staves, and
like mathematical symbols it comes to life again when the mind starts working”
(Sautoy, 2003, p. 78). The mathematician Euclid (Εύκλείδης, c. 365–275 B.C.)
who is called father of geometry, and almost two thousand years later Galileo,
were both concerned with the same question why combinations of some sounds

are more beautiful than others (Rothstein, 1995, p. xvi). Gottfried Leibniz (1646–
1716) was one of the first to speak about the links between the prime numbers8
and music; trying to establish the law of the sequence of prime numbers he
looked for causes and answers in the process of a musical composition (Klotz,
2006, p. 105). The mathematician Leonhard Euler (1707–1783) who believed
that the prime numbers lay behind the beautifully sounding certain combinations
of sounds investigated relations between the consonants of music and the whole
numbers (Rothstein, 1995, p. xvi), and the mathematician of the 19th century
Georg F. B. Riemann (1826–1866) stated that “nature has hidden music created
by the mathematical orchestra in the sequence of prime numbers” (Sautoy, 2003,
pp. 93, 97).9
The point of the intersection of commonalities of music and mathematics is analogous or isomorphic actions/processes. For example, the table of transpositions
of the sounds of music (series of the original O, its transpositions – inversion I,
retrograde R and retrograde inversion RI combinations) is isomorphic to Klein‘s
Group 4.10 Variants of transformations of geometric objects and transpositions
of the sounds of music are analogous: the most elementary way of geometric
transformation is geometric translation. For example, in Fig. 1 ‘Variants of geometric objects’ transformation (p. 11 in the monograph) the geometric translation
is marked by a) and it corresponds to a simple repetition of a musical element;
geometric transposition (see b) in Fig. 1) corresponds to musical sequention;
geometric reflection (see c) in Fig. 1) corresponds to musical retrograde; geometrical inversion (see d) in Fig. 1) and glide reflection (see e) in Fig. 1) correspond to musical inversion; geometric rotation (see f) in Fig. 1) corresponds to
the inversion of musical retrograde. The mathematical terminology used in the
20th century to define the processes of composing testifies to the affinity of music
and mathematics. For example, the terms system, mapping were used by the
composers Milton Babbitt, Otto Laske, and Barry Truax (Burns, 1994, p. 3). The
pitch-class theory uses the system of modules to mark the pitch – for example,
the class of octave sounds is marked module 12 (mod12), each sound is respectively written down in terms of the whole number:
C = 0 (mod 121/12), D = 1 (mod 122/12), E = 2 (mod 123/12), etc.
(Peck, 2004)
The idea of interaction between music and mathematics, which is consistently
developed and which has left its mark in every epoch is of great vitality in the
modern world too. Having spread as an accumulation of experience of a thousand-year old tradition it determined very diverse aspects of mathematical composition of the 20th-21st century. Going deep into the sources and development
of this interaction is of great importance in analysing them; therefore, further it is
sought to reveal confrontation encoded in the nature of music and mathematics,
the issue of constant comparison and interlacement, the multi-aspect nature of
this interaction during different periods in a retrospective analytical way.
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Chapter I.

Retrospective of the Tradition of
Musica Mathematica
Constructive Relationships between Music and Mathematics.
The Pythagorean Conception of Universal Music and its Spread in the
World Outlook of the Later Periods
The widespread statement that “there is geometry in the ringing of strings.
There is harmony in the spacing of the spheres” is attributed to Pythagoras
(Πυθαγόρας, c. 570–497/6 B.C.). The name of Aristotle (Άριστοτέλης, 384–
322 B.C.) is related to a scholastic definition of beauty: the criteria of beauty
“order, proportion and exactness” are “peculiar to the science of mathematics”
(Blackwell, 2000, p. 162), and the last of the three most famous authors of Greek
tragedy Euripides (Ευριπίδης, c. 480–406 B.C.) said the following: “Geometry is
powerful, and in union with music it is unconquerable”. Statements made by
the polymaths of antiquity testify to the fact that the fundamental principles
of the philosophic idea about the interaction between music and mathematics
were formed as far back as ancient Greece. This idea naturally resulted from
the perception of the all-surrounding environment that was made mathematical
and its materialistic substantiation that dominated in the antique world outlook
and was given special significance in the works of the philosophers of the 6th–
4th century B.C.,4 underlying “perfect knowledge of canonical rules and the
ability to base oneself on them in one’s creative work” (Andrijauskas, 1996,
p. 294). This gave rise to the theory about the number as the main constructive
element of universality; at the beginning of the year of the Lord it was continued
by St. Augustine (354–430). Admiring the eternity and universality of the
number he stated the following: “It is not only today that the sum of seven and
three is equal to ten, but it is so for ever ... because the truth of the number is
incorruptible” (Blackwell, 2000, p. 44).
Music and the Theory of Quadrivium
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The idea about the group of mathematical sciences, which united music, astronomy,
geometry and arithmetic, belongs to the Pythagoreans. These four sciences
called quadrivium by Boethius (also referred to as Anicius Manlius Severinus
Boëthius, c. 480–524/5) were included in the system of seven disciplines taught
at universities in the Middle Ages (Lat. septem artes liberales). Aurelian of Réôme
(also referred to as Aurelianus Reomensis, fl. c. 840–850) was the first author
to have transferred the Boecius’ mathematical theory of music into a practical
space in his treatise Musica disciplina12 – into a Gregorian monody: in Chapter
2 of the treatise the author writes about the mathematical proportions of musical
intervals, chooses the examples of songs to illustrate the intervals.

The tradition of quadrivium was also significant in the renaissance theory of
mathesis universalis: according to its author, the Catholic Cardinal Nicholas
of Cusa (also referred to as Nicholas of Kues, Nicolaus Cusanus, real name –
Nikolaus Chrifftz or Krebs, 1401–1464) of the 15th century, “in creating the
world God used arithmetic, geometry, music and astronomy ... he combined
them through music so that there was no more earth on the earth than water in
water, air in air and fire in fire, and none of the elements can be finally reduced
to another element, and therefore the machinery of the world can not perish”
(Mažeikis, 1998, p. 134).
Attributing music to the sphere of mathematics was characteristic of the
Baroque epoch too. The type of music found at that time musica scientia (also
musica contemplatica/speculativa/theorica/theoretica), was called by Gottfried
Leibniz, Johannes Lippius, Jakob Adlung or Andreas Werckmeister “sounding
mathematics”, “mathematical knowledge”, “the daughter of mathematics” or
“the science of mathematics creating harmonious singing” (Lobanova, 1994,
p. 128). For example, the first dictionary of music written in the German
language Musicalisches Lexicon Oder Musicalische Bibliothec (Lexicon
of Music or Music Library, 1732) whose author is Johann Gottfried Walther
(1684–1748), contains the following exhaustive description: music is “the
science of mathematics thereby the sounds nicely and orderly(correctly) put
together(composed) are put down on paper and are later sung or played so that
using these sounds man could piously pray to God, and later would delight and
give pleasure to his ear and soul”, and among different types of music the type
Musica Arithmetica is indicated, that is, arranging the sounds in proportions
and numbers (Walther, 1732, p. 431). Johannes Kepler (1571–1630) called the
theory of music perfect science (Germ. vollkommene Wissenschaft), whose
eternal thruth is mathematics;13 in his treatise Plus ultra (1754–1756) Johann
Mattheson (1681–1764) identified the process of composing music with an
architectural construction and advance calculations peculiar to it; in 1739 in
the monthly Neu eröffnete musikalische Bibliothek (The New Music Library,
published in 1736–1754) Lorenz Mizler (1711–1778) stated that “mathematics
is the heart and soul of music ... the bar, the rhythm, proportions of the parts of
a musical work and so on must all be measured ... Notes and other signs are
only tools in music, the heart and soul is the good proportion of melody and
harmony” (Tatlow, Griffiths, 2007); in the preface to the cycle of six sonatas
for the clavier Musicalische Vorstellung einiger biblischer Historien (Musical
Demonstration of some Biblical Stories, 1700) the composer Johann Kuhnau
(1660–1722) wrote the following: “The magnificent and wonderful basis of
music Matheos helps tremendously to create Invention and greatly helps Artis
combinatore in practice” (Kuhnau, 1700, p. 122).
Review of the Harmony of Spheres
In antiquity the environment/cosmos that surrounded man was treated as the
creation of God and as an example of a perfect order (or harmony, Gr. αρμονια –
connection, sounding) due to the regularities, symmetry and proportions
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characteristic of it, which were expressed in terms of certain numerical relations.14
This explanation of universal harmony in terms of numbers and making
mathematical principles absolute determined the originality of aesthetics of the
Pythagoreans. Laws of cosmos order were related to the primary conditions
that were necessary for man’s existence – four elements (Gr. στοιχεĩον): earth
(Gr. γαĩα, γη), air (Gr. άήρ), water (Gr. ϋδωρ) and fire (Gr. πυρ),15 to their interaction
and contrasting,16 as well as to arithmos (Gr. αριθμος – number) expressing
their relations. This is testified to by the work of antique literature written in
c. 361 B.C. – Plato’s dialogue Timaeus.17 It speaks about Cosmos as about a
body: four elements are necessary for matter to exist, harmony between them is
constructed in accordance with the relations between three main proportions –
those of arithmetic, geometry and harmony,18 which were determined by a
systematic change of three pairs having material properties “transparent-thick”,
“sharp-blunt” and “mobile-static”. This text by Plato can be transferred into a
scheme showing a consistent transition from one substance into another with
only one property changing.
Plato’s dialogue is a work about a mathematically calculated idea of beauty and
the importance of numerical relations to the creative process: in presenting the
theory of the creation of Cosmos, the author states that Demiurge (Gr. dēmiourgos,
δημιουργός – craftsman, creator), when creating the world according to his own
image (“The Creator wanted everything to be as similar to him as possible”;
see Platonas, 1995, p. 66) performed certain mathematical operations. This
is shown by the below-cited extract about “making” of the cosmic soul from
a mixture divided according to the algorithms of the so-called seven-term of
Cosmos numbers 1–2–3–4–8–9–27 and three proportions.
Plato’s dialogue, however, is significant not only as a confirmation of the
mathematical nature of the world. This written source of the fourth century B.C.
established the idea about the structure of Cosmos based on harmoniously
“sounding” rather than “dry” calculations. Having compared the creative
process described by Plato and the Pythagorean system of numerical relations
of musical intervals, it becomes clear that music participated inseparably in the
creation of the world because the proportions of numbers in Plato’s dialogue
coincided with the theory about recording musical intervals in terms of numerical
formulas created by the Pythagoreans,19 i.e., proportions of “decomposing the
mixture” used in Plato’s description of Demiurge’s work are identical to the
numerical relations of musical intervals – the perfect octave 2 : 1, perfect fifth
3 : 2, perfect fourth 4 : 3 and whole tone 9 : 8 (4/3 : 3/2) whose common basis is
sequence 1–2–3–4 of the Pythagoras’s perfect numbers, the so-called tetractys.
The mystification of tetractys reveals itself in the words of the Neoplatonist
philosopher Iamblichus (also known as Iamblichus Chalcidensis, or Iamblichus
of Apamea, ’Ιάμβλιχος, c. 245–c. 325): “What is the Oracle of Delphi? This is
the tetractys that is harmony, which sounds when sirens sing” (Barbera, 1984).
Iamblichus testifies to the fact that proportions made from its numbers 1–2–
3–4 in antiquity were a sign of perfection and cosmic stability. Since three
musical intervals formed with the help of these numbers were interpreted as

euphonious accords – consonances (octave 2 : 1, fifth 3 : 2 and fourth 4 : 3).
This encouraged numerical proportions to be called consonance.20
Phenomenon of Mathesis Universalis
The rational antique idea of proportions aesthetically substantiated in the
conception of the harmony of spheres as an expression of perfection was
suppressed in the Middle Ages by Christian mysticism but in the renaissance
world outlook it obviously came back to life as a peculiar synthesis of
materiality and spirituality, i.e., the rational conception of Antique beauty
“returned” to the already Christian world. The issue of quantitative belief
matured in the epoch of the Renaissance, “the sin and grace were started
to be measured”, the symbol was begun to be treated as a piece of work of
mental power performing the function of “the systemic centre of the world”
(Mažeikis, 1998, p. 45). A human figure was established in the centre of the
world – man whom the Italian philosopher Marsilio Ficino (Marsilius Ficinus,
1433–1499) named copula mundi (Lat. the bond and knot of the world),
the most important point of all compositions, symmetries and perspectives
concentrating the most significant relationships between micro-cosmos
and macro-cosmos. This is also illustrated by da Vinci’s painting Vitruvian
Man (c. 1487), which is regarded as the canon of proportions and which
paraphrases the ideas about universal harmony expressed in the treatise De
architectura (On Architecture, c. 15 B.C.) by the Roman writer, architect and
engineer Vitruvius (80/70–c. 15 B.C.).
On the one hand, the main peculiarity of the world outlook of the Renaissance
was the rebirth of antique philosophy of Platonism, Aristotelism, stoicism or
Epicureanism, as well as the formation of the conceptions of the Modern Ages.
On the other hand, from the point of view of symbolic thinking and structures
of symbols created by it, such extremities as humanism and magic, art,
science and intensified religious searches for the forms of Christianity were
interrelated during that period (Mažeikis, 1998, p. 14). The philosophy of the
Renaissance is characterised by its polyhedral nature – the above-mentioned
symbolic philosophies of love, studia humanitatis (philological humanism),
studia divinitatis (Christian humanism) or occult philosophies – trends of
hermetism, alchemy, and Christian Kaballah. Alongside them there was the
theory of mathesis universalis21 in which a general conception of mathematics
as that of real beauty ranged from physical to sacralised, mystified dimensions.
Nicholas of Cusa, the author of the theory Mathesis universalis, raised the
question about the possibility to know God rather than the question about God,
which was possible only when man compared or measured the known and the
unknown, therefore one had to choose the science of mathematics as one of
the measures of knowledge. Gintaras Mažeikis notes that such mathematical
conclusions as the ability to measure the work of God and to express it in terms
of numbers resonate with the truths of Kaballah because “the letters of the
Hebrew alphabet have their own numerical equivalents, and therefore God’s
names and the names of angels can be expressed in terms of numbers.”22
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Mathematics was part of theology to Nicholas of Cusa that raised reason as
a measure of all earthly things and God’s prototype. Therefore rephrasing the
antique ideas in the Christian environment is obvious in Nicholas of Cusa’s
theory because the number to this Renaissance thinker was also a symbolic
prototype of things, a creating rudiment of intellectual activity. In his treatise
About Beauty (1443) he wrote the following “…nothing can exist above the
number because all that exists in its own way testifies to the fact that it arose
from the number. … the essence of the number is the first prototype of reason:
for example, the trinity concretised in multitude, or the only trinity, first of all,
appears to be expressed in terms of number”23 (Mažeikis, 1998, p. 135–136),
and he regarded music as a participant in the process of the creation of the world:
“It is true, the Lord, in creating the world used arithmetic, geometry and music
together with astronomy – arts on which we, too, base ourselves when studying
the proportions of things, elements and movements. He united them by means
of arithmetic; geometry gave them shapes, thus they acquired firmness, stability
and depending on their properties – mobility. And music matched them in such
a way that there was no more earth on earth than there was water in water, air
in air and fire in fire, and none of the elements is possible to reduce finally into
another one, and therefore the world machine cannot be destroyed.”24 (Mažeikis,
1998, p. 137)
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Expression of Numerical Proportions and Progressions
Nicholas of Cusa’s considerations testify to the synthesis of the constructive
antique and sacral Christian attitudes that took place on the plane of philosophical
world outlook of the Renaissance. And on a practical plane admiration for pure
proportions of numbers was still alive, for example, the perspective in art, striving
for symmetry in architecture, the rudiment of visual arts in music rendering the
composition visually perfect graphic and even architectural forms. Numerical
proportions amply mentioned in the treatises on music during the Renaissance
show that the mathematical aspect in music has survived as the main factor
of beauty that is only slightly affected by the conception of sacrality. Though
in his Proportionale musices (Proportions of Music, c. 1472–1475) Johannes
Tinctoris (c. 1435–1511) stated that proportions existed in everything because
“it was God who created them”, the constructive element was obvious in his
description of musical proportions; it was underlined that when studying music
“its proportionality should not be ignored” (Source readings, 1965, p. 5). Tinctoris
and other theoreticians of the Renaissance following the science of Boethius
classified the proportions applied to the creation of music into five types
characterised by the diminution process; having retrogradely overturned these
formulas augmented variants were derived, which were used with the prefix sub(for example, proportio subtripla 1 : 3).
The theory of complex proportions in the Renaissance was expanded and made
more diverse by the formation of politempos and polyrhythm. The example of
mensural notation – Guillaume Dufay’s (c. 1397–1474) motet Alma redemptoris
mater (the date is unknown) – is indicated as one of the first examples of the

polyrhythm phenomenon. There the smallest rhythmic value minima is divided
according to the formula 4 : 3, and by comparing different censures between
separate sounds a polyrhythmic pattern is obtained. The rhythmic values of
different sounds in Part 2 of Agnus Dei of Josquin des Prez’s (c. 1450–1521)
Mass L’homme armé (supposed to have been created c. 1489–1495) create
polyphony of three different movements.
Fibonacci Progression and the Golden Section Phenomenon. The mathematical proportion described in the Renaissance played a significant role in creating
music. This is the so-called infinite Fibonacci sequence, which purifies the golden
section phenomenon ever more and whose major principle is that each number
is the sum of the two numbers before it:25
1 – 1 (1 + 1) – 2 (2 + 1) – 3 (3 + 2) – 5 (5 + 3) – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 and so on.

Perhaps the most important feature of the Fibonacci progression that attracted
the attention of thinkers and creators of different epochs is not individual numbers
but the fact that by means of the relationship between them it is possible to come
maximally close to the Golden Section (Lat. sectio aurea, sectio divina, Germ.
Goldenen Schnitt) formula,26 which expresses the laws of nature. In 1509, in his
treatise De Divina Proportione Luca Pacioli looked at this formula emotionally and
called it “the divine proportion” (Lat. divina proportione); the term sectio divina was
proposed by the astronomer Kepler to whom the following saying is attributed:
“Geometry has two great treasures; one is the Theorem of Pythagoras; the other,
the division of a line into extreme and mean ratio. The first may be compared
to a measure of gold, the second may be named a precious jewel” (Rothstein,
1995, p. 162). The conception of the “golden section” appeared in 1835 when the
German mathematician Martin Ohm (1792–1872) named the so-called “constant
proportion” (Germ. Stetige Proportion) the Goldener Schnitt. Incidentally, the very
sequence of numbers was named after Fibonacci and related to the phenomenon
of the golden section only in the 19th century,27 when the progression of numbers
was noticed to acquire an ever more exact expression of the golden section.
Ars Combinatoria and the Constructivism of Music
Another possibility of numerical manipulations was ars combinatoria28 made
perfect in a practical space of Renaissance musical, i.e. the combinatory art of
composing music that was not related to any concrete music genre, style, and type
of form or compositional technique. Ars combinatoria operations are universal
permutations (limited transpositions of elements) and combinations (replacing
some elements by others, a huge number of variants) applied by manipulating
with various parameters of a musical composition – pitches of sounds, rhythmic
units, segments of polyphonic sounds, the cantus firmus structure, etc. The
adaptation of transformations (grouping, rotation and combinations) in music can
be compared to a literary anagram29 – for example, different combinations of
sounds of a melodious line can be fomed on a similar principle. Most probably
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the composers were intrigued by the art of ars combinatoria due to the infinite
possibilities of manipulations because, for example, a melody of eight sounds
has all in all as many as 40 320 variants of transpositions (they are obtained by
multiplying all eight numbers 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8).
The Russian musicologist Nikolaj Tarasevich, when trying to understand by what
the ars combinatoria phenomenon (as well as other possibilities of mathematical
nature of composing music) drew the composers’ attention, reduced the
inclination of the Renaissance composers to perform complicated combinatory
cantus firmus actions in a musical composition to the human lusus (Lat. – game),
to the playing element peculiar to the aesthetic and artistic activity of that period
when “the number functioned not as a number but as an expression of a game”
(Tarasevič, 1992, p. 44). This is in line with the Renaissance conception of man’s
humanness (homo humanus), which sought, according to Martin Heidegger, “to
contrast oneself with homini barbaro, to be eruditio et instituto in bonas artes”
(Heidegeris, 1989, p. 229), and the philosophers of the rebirth epoch often
referred to homo sapiens as homo ludens (Lat. the playing man).30
Semantic Interpretation of the Interaction between
Music and Mathematics.
Mystic Middle Ages and the Sacral Baroque
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The Middle Ages is the epoch that divided dynamic antiquity and its rebirth, called
in the Renaissance medium aevum (Lat. – the middle age), and characterised
by the humanists or the 19th century aesthetes with the conceptions having
a negative shade “centuries of darkness” or the period of “stagnation”. By its
dominating theocentric perception of the world this epoch clearly contrasted
with antique anthropocentrism, which later will be revived by the renaissance
world outlook. A surprisingly sudden establishment of religious way of thinking
in all spheres – in arts, sciences and especially in everyday life – is related to a
new, stable and firm faith – Christianity. Nonetheless, the medieval perception
of the world was based on the relics of antique culture; the medieval thinkers
did not reject the ideas of the previous epoch and often based themselves on
them. For example, the rational conception of beauty formed in ancient Greece
expressed by the order of numbers, relations of numerical proportions, also
formed the material basis of the medieval world based on sacral thinking, the
same mathematical proportions were perceived as attributes of transcendental
perfection, the antique techne (Gr. τέχνη – art) conception that was taken over
in the Middle Ages as the ability to correctly and skilfully create or understand
some craft well, and Boethius, when writing about the relation between arithmetic
and the science of music based himself on the observations of the philosopher
of the Late Antiquity Nicomachus (Νικόμαχος, c. 60–c. 120). In the Middle Ages,
however, the antique ideas were treated through the prism of the Christian faith,
the aesthetic thought was unconditionally subject to theology; according to
John Baldwin, everything had to contain religious conscience (Baldwin, 1996).

This is illustrated by the spread of antique quadrivium – in the medieval world
classification of seven sciences (septem artes liberales), including also branches
of quadrivium, was interpreted as necessary preparatory sciences studied before
going deep into the mother of all sciences – theology. The impact of the Christian
faith is obvious on a creative plane too: the creative power was perceived as
sacred empowering or a gift granted the earthly subject – man to carry out God’s
mission on Earth – to glorify the Almighty God and His deeds.
Semantics of Kabbalah in Music
Constructive manipulations with numbers, which intrigued one by their mathematical
subtleties and which became a separate science – Kabbalah – were related to the
proof of divinity in the medieval Christian culture. The expression of mysticism –
the formation of various geometrical shapes, for example, squares of magic
numbers, spread in the world of numbers. The principle of their structure gave
them that mysterious meaning: when summing different numbers horizontally,
vertically or diagonally (each number is found only once in the square) the same
result was obtained.31 Of great importance in this sense was Heinrich Cornelius
Agrippa’s (1486–1535) treatise De occulta philosophia libri tres (Three Books
about Occult Philosophy, c. 1510) in which seven magic squares of numbers
of 3-9 rows related to the planets, were described. For example, Number 152
“radiating” the sacralised meaning was found in the Christian tradition – the
numerical symbol of Maria (MARIA/MAPIA = 152) through the magic square
could have been related to the name of Christ because the sum of the Greek
name ΙΗ∑OY∑ (Gr. – Jesus) is 888 (I – 10, H – 8, ∑ – 200, O – 70, Y – 400, ∑ –
200; for more about the equivalents of letters and numbers see section “Codes
of Numerical Alphabets in Music” below, p. 238).
Symbolic Thinking and Sacral Numerology
Another notable feature of the medieval world outlook is a symbolic perception
of the environment when a symbolic function is attributed to everything – words,
numbers, works of art, things, etc. According to Mažeikis, it is characteristic
of human nature to look for a relationship between visible and invisible things
(Mažeikis, 1998, p. 14). Therefore symbolic thinking was not alien to antiquity
either in which alongside the rational interpretation of the number as the main
element of the beauty of the world when Cosmos itself was the basis of everything
and the only truth, order and harmony, mythological meanings of numbers also
functioned, which encoded the world of the antique Pantheon of Gods. The
above-mentioned phenomenon of the harmony of spheres testifies to that –
symbolic links of the planets with specific sounds, intervals or modes of music,
numbers, the colour, the geometrical from or a vowel of the Greek alphabet.
Another example is the source of literature that has survived up to the present
day testifying to the mythological interpretation of numbers in ancient Greece.
This is the treatise Theologumena Arithmeticae (Arithmetical Theology, writing
date unknown) attributed to the Neoplatonist philosopher Iamblichus in which
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teaching about numbers is treated not only from the position of mathematics but
also through the prism of myths presenting the corpus of the symbolism of the
first ten numbers. According to the Russian philosopher Losev, this is the “only
treatise that has survived up to the present day in which the theory of numbers is
presented really extensively and in great detail on the basis of the Pythagorean
school” (Losev, 1988, p. 218).32
In the Middle Ages symbolic thinking began a new stage of the perception of the
surrounding world. The category of divinity that found itself in the centre of the
transcendental truths of the medieval epoch replaced the picture of the rational
and material image of the world and the principle of cosmocentrism formed in
the antique culture by the world of symbols and allegories that was created by
the Christian faith and religious patristic (Augustinian) symbolism. Attention was
concentrated on one of the major witnesses of God – Holy Writ, the basis of the
philosophical thought of that epoch, the most significant source of investigations
into and explanations of the medieval culture the analysis of the texts of which
was compared to the process of perfection. Seeking to reveal the esoteric
meanings encoded in the texts of the Old and New Testaments, they were given
to even the simplest structural elements – monograms, colours, individual letters
or their combinations, geometrical shapes or numbers. By means of the latter
the life of the saints was ciphered, each number could mean a specific act of
sacrality, Holy Writ was analysed as the world of sacral numerical combinations
and codes. All that turned into the rich symbolic language of numbers in the
Middle Ages permeated with the Christian sacrality. Therefore, on the plane of
the interaction between music and mathematics we encounter a qualitatively new
semantic aspect.
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Codes of Numerical Alphabets in Music
The practice of composing music as a certain mathematical puzzle that was
widespread in Germany in the 16th–18th century was related also to inserting
codes of the numerical alphabet in a musical texture. Due to the wide possibilities
it provided, this alphabet was regarded as one of the best measures to realise
original musical ideas. Having chosen it as a tool of composing music, the
possibility for especially subjective intentions of a creator opened; this technique
of coding was applied with a much more individual and subjective aspect. For
example, Mattheson, when speaking about his contemporary Johann Sebastian
Bach, stated that the latter taught his pupil Mizler tricks of mathematical composing
including numerical encoding of the alphabet (Mattheson, 1740, p. 231).
The numerical alphabet is a systematic model of analogising letters and numbers
thereby a huge number of subjective signs can be incorporated into a musical
texture – meaningful combinations of certain words, coded maxims, inserted
autographs, dedications, glorifications, thanks, historiographic data, the names of
the saints and other. On the basis of the notes left by Bach’s colleague Picander,33
Friedrich Smend, one of the most eminent investigators of Bach’s creative legacy,
stated that the composer used the numerical alphabet of a natural sequence
(from A – 1 to Z – 24). This is the most popular variant of a numerical alphabet

used by musicologists when analysing compositions of the baroque period (by
the way, the Greek triple system that was used rarer should also be mentioned
in which numbers were chosen as equivalents to letters from 1 to 9, 10–90,
100–900):
A – 1		
G – 7		
N – 13		
B – 2		
H – 8		
O – 14		
C – 3		
I, J – 9		
P – 15		
D – 4		
K – 10		
Q – 16		
E – 5		
L – 11		
R – 17		
F – 6		
M – 12		
S – 18		
(numerical alphabet34 presented in Tatlow, 1991, p. 8)

T – 19
U, V – 20
W – 21
X – 22
Y – 23
Z – 24

Constructive Aspects of the Interaction between
Music and Other Arts
The conception of the mathematically perceived beauty, its expression in terms
of numerical operations, as well as the laws of symmetry and proportions as
formulas of beauty could have been a linking chain revealing the links between
music and other arts – architecture, literature, painting in which mathematics
as though a common denominator exists as an element of a constructive link
between the contrasted and compared arts, the same proportions of numbers
in different epochs were regarded as the condition for perfect art in music,
architecture, art and poetry.
“Frozen Music”: Dialogues between Music and Architecture
The issue of the affinity between music and architecture has been raised by
many thinkers from different historical epochs. In the early aesthetics of antiquity
architectural buildings that corresponded to numerical relations of musical intervals
were likened to a euphonious sound of a musical chord. For example, the antique
theory of the impact (or the influence) of music harmony on the structure of the
world is illustrated by the ancient Greek myth about the Greek God Amphion,35
son of Zeus, testifying to the relationship between music and architecture. When
Amphion played the lyre that Hermes gave him, the magic stones and beams
gently glided into place by themselves and the walls of the city of Thebes were built.
The representative of Hellenism, Vitruvius thought that a good architect should
“understand music, be acquainted with the consonance theory and mathematical
relationships between the sounds” (Birnbaum, 2006, p. 7). Somewhat later the
philosopher and theologian St. Augustine (354–430) called architecture and music
sisters – “children of the number” (Warner Marien & Fleming, 2005, p. 210), and the
representative of Italian renaissance architecture, Leon Battista Alberti36 (1404–
1472) in his treatise About Architecture (De re aedificatoria, 1450) described the
relationship of proportions used in architectural art with the proportions of musical
intervals established by the followers of Pythagorism – in music, proportions of
numbers manifest themselves as intervals of the sounds, and in architecture, as
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planes (of sqaures, fora) or measurements of buildings (the Palace of the Senate,
halls and others). Alberti presented examples illustrating that squares or streets
should be designed observing the following proportions 2 : 3, 3 : 4, 1 : 2, 1 : 3,
1 : 4, 8 : 9 (Saleh Pascha, 2004; Strohmayer, 2001). Another Italian Renaissance
architect Andrea Palladio (1508–1580) took a similar position. In his Four Books
about Architecture (I quattro libri dell’architettura, 1570) he described the main
numerical proportions, which architects should follow – they are equivalents of
the main musical intervals (Saleh Pascha, 2004, p. 75).
The works of German thinkers of the 19th century reveal an especially intense
interest that philosophers took in the issues of the interaction between music
and architecture. During this period the metaphor “frozen music” emerged.37 Its
authorship is attributed to the representative of German idealism (Deutscher
Idealismus) Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775–1854) who wrote in his
work Philosophie der Kunst (Philosophy of Art, 1802–1803) that “on the whole
architecture is frozen music” (p. 593) that music and architecture were related
allegorical arts.38 Another representative of that time Hegel (1770–1831) specified
that the common feature, the essence of both kinds of art – architecture and
music – was their numerical substantiation (Germ. Zahlenge-setzlichkeit) (Saleh,
2004, p. 128). Goethe (1749–1832) left the following aphorisms of architecture in
his diary in 1827 and 1828: “silenced art of sounds” (Germ. verstummte Tonkunst),
“mute music” (Germ. stumme Musik), “frozen music” (Germ. erstarrten Musik,
1829), and Madame de Staël (1766–1817) inspired by her trip to India wrote in
her novel Corinne (1807) the following: “Looking at this monument is as though
continuous and immovable music”.39 By the way, the reverse is true – the term of
architecture was borrowed as a synonym of music, for example, “melted/slackened
architecture” (aufgetautete Baukunst, Friedrich Theodor Vischer’s maxim in the
1846–1857 treatise) or “fluid/smelted architecture” (flüssige Architektur, August
Wilhelm Ambos idea, 1855) (Saleh, 2004, p. 23).
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Ut pictura musica: Interaction between Music and Art
Numericalised interaction between music and art is also discussed in the treatises
of the Renaissance period. These treatises mention the conception of ut pictura
musica (It. – music is painting, and painting is music) that revealed parallels
between music and painting and functioned in parallel with the definition of art
and poetry ut pictura poesis.40 For example, in the conviction of the Italian painter
and theoretician Giano Paolo Lomazzo (1538–1592), secrets of music perceived
by the artists determined the mastery of proportions peculiar to the creative work
of such masters as Leonardo da Vinci (1452–1519), Michelangelo (1475–1564)
or his teacher, famous painter of the Renaissance Gaudenzio Ferrari (1475/80–
1546) because “the painter cannont be perfect”41 if he does not understand the
art of music; the Florentine painter Giovanni Balducci (c. 1560–c. 1600) regarded
proportions of numbers as the basis of music and painting and called these two
arts sisters whose mother was mathematics: “[J]ust as the composer ensures
that the low [bass] and high [soprano] voices are in proper proportion to other
voices in the middle [alto and tenor], so too must the painter take care that he

makes well-proportioned figures, that he doesn’t join too big a head or pair of
legs, that the other parts are appropriate to each other.” (Korrick, 2003, p. 200)
Musical Cryptography as a Common Denominator of
the Sound and Word
The sources of the practice of cryptographic42 composing of music as conceptual
considerations of a constructive dialogue between musical and verbal arts are
linked to poets-musicians Amphion and Orpheus mentioned in the antique
sources, the Biblical King David or Solomon. The aesthetic treatment of the
interaction between the sound and word was inseparable from the search for
and substantiation of constructive relations. It was in the considerations of
the Renaissance writers that attention was turned to the antique examples by
discussing commonalities of musical and verbal arts. The English writer George
Puttenham (1529–1590) in his treatise The Arte of English Poesie (1589) indicated
that the major feature of poetry was harmonious speaking and writing achieved
by means of proportions transmitted from the art of music.43 Thom Campion
(1567–1620) called poets artem qui tractant musicam (Lat. – who toil in the art
of music) and stated that the world was based on the symmetry and proportions
arising from music and turning into poetry – there symmetry and proportions
determined the metric and prosodic parameters of verses.44 In the 16th–17th
century, in the Baroque epoch, the interaction between musical and verbal arts
opened up in the rhetoric tradition of composing music practising transfer of
rhetoric figures, affects as certain signs into a musical texture and thus creating
a narrative of “pure” music (i.e. instrumental, without any vocal text); during that
period a catalogue of musical-rhetoric figures as a means of listening to the music
score in a different way, to be able to hear (read) certain signs (messages) in the
consonance of sounds was defined. “Textualising” musical texture in a practical
space by applying specific techniques of coding became a really convenient
way of composing practice in order to implement original solutions of a musical
composition and opened the possibility for subjective intentions of the creator to
manifest themselves, which were applied not only from the traditionally defined
but also individual, subjective aspect.
Musica Mathematica in Practice:
Aspects of Analysis
In the 20th–21st century, the practice of constructive composing of music is a
diverse result in which mathematical manipulations of earlier epochs and modern
innovations coexist. Therefore a wide range of analytical procedures beginning
with the universal methods of investigating numerical codes of music, for example,
of renaissance and classicism to a search for new approaches to the investigation
into compositional processes and their derivation are applied in the analysis of a
modern musical score. Apart from the pitch of traditional sounds, the rhythmical
pattern, musical time, duration, dynamics, timbre, sonic parameters of a musical
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composition, the arsenal of a sonic expression, which is obviously supplemented
with articulatory manners, scales of dynamics, groups, layers, polytempo and
other aspects are analysed. Purely mathematical procedures, which create the
possibility to determine and derive, for example, primary numbers, which generate
a certain meaning or organise the structure of a composition, are proposed to be
employed in the investigations.
Having chosen the parameter of the pitch of sounds as the subject of the analysis
of a musical composition, the following can be analysed:
•
the number of sounds on the scale;
•
the calculation of the number of key strokes of the chosen structural
segments (theme, lines of a single voice, chord, phrase, etc.) according to
the Key stroke method;45
•
sounds can be reduced to a certain sound sequence (cluster indicator);
•
the number of keys forming the scale is calculated;
•
the Allen Forte method of recording the pitch of sounds in terms of numbers
is applied: likening the pitch of sounds to the sequence of whole numbers
from 0 to 11 (c – 0, cis – 1, etc.), thus transcription of the system of pitches
of sounds into sequences of numbers is formed in the set territory.
Investigations into the tonal parameter. The number of time and key signatures
becomes a numerical emblem of specific tonality in a tonal musical composition.46
In modern music, however, it is the affinity between the specific sonic centres, for
example, two prevailing sounds, rather than tonalities, that are expressed on the
numerical basis, in terms of numerical formula. The following can be analysed:
•
indicators of a twelve-tone sequence. They can be calculated in dodecaphonic music;
•
the phenomenon of total serialism is to be mentioned in serialistic
compositions – the constructivism of all musical parameters (duration,
dynamics, the pitch of sounds, strokes) choosing the number uniting these
parameters;
•
tThe audacity effect created by the principle of sonorism can also be
rationally substantiated (for example, transition from one sonic block to
another is expressed in terms of quantitative relations of the sounds forming
those blocks).
When “taking account of” the vertical of the composition, it is necessary to pay
attention to the following:
•
the number of lines, parts and layers that form the score;
•
tendencies for the permanence or changeability of these indicators (for
example, how the vertical of the same number of parts is preserved in
the whole composition or what number organises the vertical of the chord
manner of execution, what number of parts forms the chord and how that
number of parts changes, etc.).
Investigations into the parameter of time of music encompasses such elements
of the form of a musical composition as sections, bars, logic of the duration of
larger and smaller rhythmic structures, the formation of the pattern of rhythm, or
elements of the time of music – the formation of rhythm formulas, the composition

of bar groups, establishment of the relations between different metres. In this
case the numerical relations between the composite parts of the composition,
sections are investigated, the possibilities of dividing the composition into smaller
sections of the form or phrases are established, and volumes of structural
sections, fragments, arrangement of thematic models from the point of view of
the bar groups are calculated. When analysing models of rhythmic relations the
following procedures can be carried out:
•
the indicators of specific rhythmic values are summed up;
•
influential rhythmic formulas are singled out in a compositional text,
regularities of their expression are established (for instance, how many
times the composer repeats the same rhythmic figure, how many rhythmic
values form a compositionally significant rhythmic complex, what duration
of the rhythmical model is measuring it in terms of a chosen time unit, what
internal peculiarities of the structure of a rhythmical model are);
•
the impact of the sequence of numbers on the rhythmic process is
investigated – the formation of rhythmic formulas, changes in the metre,
grouping of bars.
The theme or a thematic (nuclear) motif is the most important image of the
composition and a compositional-constructive element; different investigations
into the above discussed musical parameters are applied to its numerological
interpretation in a complex way. Also, the parameter of the theme can be analysed
from the following aspects:
•
the calculations of the theme or the number of subthemes, its shapes
(original, transposed);
•
the volumes in bars (half bars);
•
rhythmical structure of the theme;
•
the number of sounds forming the theme;
•
peculiarities of the scale.47
The analysis of a musical composition carried out convincingly, the substantiation
and effectiveness of the operations applied, is achieved when one manages to
find and purify the primary constructive element, the number as the initial structure
organising the sounds, to prove total functioning of the number in the matter
of sounds. In this case the total complex of analytical procedures (analytical
operations with different parameters of a musical composition and mathematical
calculations) is concentrated on the investigation into the constructive element
uniting the structure of the composition, for example, on the investigation into the
base number appearing in the organisation of different parameters of a musical
composition or a graphic model and its compositional dispersion, which proves
the existence of the mono-numerical, mono-constructive principle in a musical
composition, which unites the data of conceptual musical parameters and is
interpreted both as a tool of composing and as a deliberate notional precondition
and cause of the appearance of a compositional text of the opus itself.
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Chapter II.

Renewal of Mathematical Techniques in
Musical Compositions of
the 20th–21st Century
In this chapter the polyhedral phenomenon of musica mathematica is investigated on the 20th–21st century plane as a compendium of experiences of the
earlier epochs, as a compendium of different constructive manipulations, one
can say, even as a peculiar eclectic combination because when analysing the
peculiarities of a creative process one encounters the models of additivity,
progressions and symmetry, which have traditionally established themselves
in the practice of composing music, and the traditions of antique proportions,
kabbalistic numbers, Christian numerology and numericalised semantics are
revived. It would be right to note that this variety of “tools” of composing of music
could have been determined by the aspiration for individuality and exclusiveness
that dominated in the modern world outlook, which manifested itself in terms
of especially personified intentions of the composers. It would seem that never
before was the creative space of music filled with searches for original results;
opuses of modern music hide an original special way of “deciphering” or a
variant of a numerical interpretation rather than a universally determined one.
Most often it is difficult or even impossible to establish a specific semantic or
logic code without the author’s “interference” (his own testimony, or the like)
because in most cases a modern musical composition is a one-off realisation of
a certain idea, a concrete model is applied in case of that musical composition
only. Nonetheless, it is possible to systematise and generalise the revolution of
mathematical techniques of composing on the plane of artistic realisations in
the 20th–21st century if we make use of the dichotomy of constructivism and
semantics that is peculiar to the multiplicity of the centuries-old phenomenon of
musica mathematica. Respectively, the summed dispersion of the traditions of
the earlier epochs in modern music can be differentiated into, first, purely formalconstructive and, second, notional-symbolic ways of introducing the number into
the musical scores. The investigations showed that these two methods could
function both separately and as their synthetic interaction in the same musical
composition.
Constructive Aspects of Music Composition

244

The application of a constructive measure to organise sounds is of purely
technological nature when manipulations with numbers are carried out like those
with structural models. The rational nature of numbers emerges in different
parameters of a musical composition, for example, it determines a general
organisation of pitches or the peculiarities of the original series, the internal

structure of the melody of the composition, is inserted in the parameter of the
duration of the whole composition, its sections or even smaller sonic units, has an
effect on the rhythmic relief of the pattern, etc. In case of constructive composing
of music the numerical formula chosen, a certain progression or another
mathematical model is merely a “tool” of a creative act and does not render any
notional underlying implication to the final result – a musical composition, etc.
Such cases of composing of modern music are further presented in the examples
of different scores, and analytical observations are joined according to general
creative intentions. They are as follows:
•
implications of numerical proportions and progressions in music including
the use of antique proportions, the Fibonacci and other progressions;
•
the expression of algorithms of symmetry, confrontation of symmetry and
asymmetry;
•
the renewal of polytemps, polyrhythms, polymetres as the constructive
renaissance principles of composing music;
•
the application of combinatorial operations with the help of diverse
transformational models (permutation, rotation, etc.).
Semantic Aspects of Music Composition
The constructive nature of composing modern music often correlates with a
semantic element, that is, with the rendering of notional underlying implications to
a musical composition. Then a certain mathematical phenomenon or a formula,
number or a complex of numbers in the matter of sounds is used by a composer
both as a working took or a means and as a symbol accumulating a certain
meaning as an all-embracing idea or the contents of a composition. Therefore
the phenomenon of the renewal of mathematical techniques in the music of the
20th–21st century encourage us to raise and give an answer not only to the
question “how” or “in what way’ a specific number or a field of meanings “brought”
by a group of numbers is coded and conveyed in the matter of sounds but also
“why” the texture of music is given a meaning or an underlying implication.
Different numerological practices and signs of the earlier epochs are interpreted
in the space of modern music both in a traditional and individual way. Therefore in
assessing the nature of a semantic composing of music of the 20th–21st century
several tendencies generalising the authors’ ideas can be distinguished. They
are as follows:
•
the application of cosmological numeral codes and graphic constructions,
which render symbolic meanings of the cosmic structure to the structures
of sounds;
•
the implementation of kabalistic symbols (the square of magic numbers),
cases of their use (modern musical numerology adapts esoteric principles
of the magic of numbers);
•
the implications of sacral numbers including the examples of the expression
of Christian numerology;
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•

the selection of personalised numbers as constructive elements; this
illustrates a trend for individuality that is especially characteristic of modern
authors – to structurise the process of writing musical compositions by
means of numbers generating individual meanings.

Chapter III.

Innovations of Mathematicl Techniques
in the Music of the 20th–21st Century
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In the diverse practice of creating music in the 20th-21st century, alongside
the innovations of mathematical processes related to the application of new
mathematical theories, which considerably broadened the space of creative
possibilities and the problem field, traditionally determined phenomena of
mathematical nature became established on equal terms. The principles
taken over from higher mathematics, fast developing spheres of information
technologies began to be transformed into a creative process in the middle of
the 20th century. This is a trend of writing music in complicated algorithms that
has become possible in the age of the computer; the creation of geometrical/
graphic algorithms as a prototype of a composition and ways of a schematised
expression of a musical composition; explication of complicated mathematical
formulas or models, mathematical theories (fractals, chaos, groups, probabilities
and others) in music, practice of scholastic music, etc.
The abstracted mathematical basis is also peculiar to analytical approaches of
contemporary music too. Here numerical proportions based on the principles of
the set theory48 are applied, interpretations of mathematical musical structures
are being formed, cases of transforming music into geometrical models and vice
versa, mathematical expressions applied in the analysis of sound pitches and
tuning are studied; the innovative phenomenon of rendering contemporary music
mathematical inspired musicological literature of new kind that contains algorithms
and their procedures in the music tissue, application of recursion models (as well
as fractals), chaos, the theory of probability in creating computer music.
It can be said that that the main novelty in the composing of music in the 20th–21st
century is the models used for numericalisation of sonic structures taken over from
the formal grammar, geometry of fractals, chaos and other modern mathematical
theories that have inspired implications of elements of mathematics, physics,
structural linguistics, etc. in the space of the sounds of music. Therefore, on the
basis of rather different practical cases of the implementation of mathematical
innovations in music and research into the sources that investigate that sphere,
the examples of contemporary music that are discussed further are systematised
according to unifying technologies. They are as follows:
•
graphic of music that has been rendered mathematical. Here attention is
drawn to the graphic structures of sound pitches, prototypical models of

•

•

graphic, which are chosen as a tool for both composing and interpreting
of a composition. Numerical writing down of the score/the phenomenon
of original numerical notation, the expression of L-system models, as well
as principles of structural linguistics in a musical composition, etc. can be
attributed to this trend;
the establishment of the conception of algorithmic composing of music
and application of algorithmic processes in the sphere of composing
contemporary music, which makes an ever wider use of computer measures
and which has opened immense possibilities for generating musical ideas
and their implementation;
musical representations of the theory of fractals, analogues of geometry of
fractals in the structures of musical compositions (pseudofractality, fractal
pictures, the fractal principle as a means of composing) and a spread
of other theories of contemporary mathematics (practice of stochastic
music, Markov’s chains, the impact of the theories of chaos, probabilities,
transformations, groups on the process of composing music).

AFTERWORD
Investigations into musical compositions considered in the monograph
determined original forms of mathematical influence on the art of sounds and
the compositional possibilities, and revealed the phenomenon of the renewal
of mathematical traditions of the earlier epochs, as well as the original trend
representing the process of rendering contemporary music mathematical.
Nonetheless, the diversity of implicating mathematical elements in the pattern
of sounds enables us to state that the original system of composing created by
a composer and its universal application (individual examples of such systems
are to be mentioned – the Schönberg’s dodecaphonic system, Webern’s idea of
the total series, Messiaen’s non-reversible rhythms, Balakauskas’ dodecatonics
in Lithuanian music, etc.) manifest themselves quite rarely in the creative space
of the 20th–21st century. Contemporary composers experiment more often with
individual conceptions (for example, within the framework of one composition),
they choose traditionally defined ways individually, adapt their chaotic
combinations or elements of mathematical innovations, and it becomes difficult to
separate the composer’s irreproachably and coherently embodied intention from
the insights of the analyst because in essence actions of the creative process
most often are recreated following the testification of the creators themselves.
However, when compared with the intuitive process of creation, which can be
paraphrased in terms of the following statement of Leibniz: “The pleasure we
obtain from music comes from counting, but counting unconsciously,”49 a high
degree of consciousness, internal logic of the composition and a solidly created
structure or measures of proportions of certain parameters that are characteristic
of the practice of composing contemporary music, are usually determined in the
advance sketches of the composer. Knowledge of pre-compositional plans are
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often the only key to a correct analysis of a modern composition, as an inseparable
knowledge of other spheres, which open wider perspectives for research that are
especially closely related to the phenomena of theories of high mathematics,
fractals, chaos, etc. in music.
On the other hand, the practice of computerised composing of music that has
recently gained acceleration opened the way to innovative analytical approaches
but one can say that it “shook the fundamentals” of the traditionally established
definitions of music, peculiarly initiating value-based transformations of the
creator, categories of musical compositions. For example, Alpern’s comment
(Alpern, 1995, p. 1) on man’s minimal participation in the creation of algorithmic
music provokes a new definition of the composer’s function within the contexts
of the creative work of the 20th–21st century because in the modern world of
information a different position of the composer from the aesthetic and functional
points of view forms, which in essence corrects his traditional portrait and gradually
establishes the model of a composer-programmer. The definition of the function
of a computer, that is, a special computer programme, is becoming complicated
too – the question is whether it is merely a tool of composing that generates the
sounds of music according to certain instructions or an equivalent second “author”
because the most complicated calculations, devising of numerical formulas and
transcribing them into sounds are entrusted to the computer, the mathematical
algorithm chosen by a computer programme determines the style, structure and
the result of a composition, and the composer participates in this process by
presenting the programme with the initial data – the so-called “seed” intervening
in and modifying the process itself, making assessment of the proposed result.
This leads us to the question about the problem of the authorship of the final
result (a computer-generated musical composition) – whether it is attributed to
the composer, that is, the person, the initiator of the idea who gives specific
instructions to a computer or to the creator of the computer programme whose
product – the programme – carried out those procedures. Or, in which place
should the dividing line be drawn when transforming mechanical computer codes
into a creative intention. Eventually, these considerations led us to the term of
metacomposition (gr. μετά – after, beyond, adjacent, self), which defines what is
more than an elementary or traditional musical composition. The conception of
metacomposition has become especially convenient in defining the complexity of
a musical composition in a computer space including the computer programme
encompassing the ideas of generating music and lots of possibilities, as well
as the final result – the choice and realisation of one of such possibilities.
However, from the methodological point of view, there is a lack of such tools as,
for example, naming the definition of the genre of such a composition because
even by making use of the same models of composing contemporary composers
can generate a lot of solutions and absolutely different results by means of a
computer. It is not correct to apply the conceptions of the definition of traditional
music and it is too early to speak about the style of computer music in the musical
panorama exploited in the last more than three decades. According to Cope,
not all complicated processes of computer programming are accessible to the

non-scientist composers themselves.50 This encourages us to go back to
the definition of a modern creator of music for whom mastering of computer
programming as a creative process becomes an inseparable part of his agenda
and to speak about the separation of a scientist and non-scientist composer or
a composer and art composer51 at the turn of the century. (Does it not resonate
with the separation of professional composers and craftsmen in the musical
panorama of the 18th–19th century?) It can be said that the position of a listener
of another level who is able to hear the algorithm used in a composition of
computer music is being formed in the audience of the perceivers of computer
music. (Is it not in line with the understanding of an educated listener in the
baroque epoch who was capable of recognising rhetoric figures in music and the
meanings hidden behind them?) In any case, the use of computer possibilities
transforming the algorithm processes into the sphere of composing contemporary
music extended considerably the spectrum of generating ideas and opened even
wider the immense layers of the implementation of the musica mathematica
phenomenon.
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to Christian Goldbach, 27 April 1712, quoted in Enrico Fubini, Bonnie J. Blackburn: Music and Culture in Eighteenth-Century Europe: A Source Book, University of Chicago Press, 1994, p. 16).
50

“I presume this concentration of these two categories will change over time once more accessible information is made available to non-scientist composers” (Cope, 2008, p. xiii).
51

These two conceptions are used by Nierhaus: Composer and Art Composer (Nierhaus, 2009).
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